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GRUPO DE TRABALHO: HISTÓRIA, PATRIMÔNIO E PRESERVAÇÃO: 
ANÁLISE DA ARQUITETURA HISTÓRICA DA CIDADE DE MONTES CLAROS, 

MINAS GERAIS

SILVA, LUCIANO FABRÍCIO ALVES DA¹; MARTINS, RÉGIS EDUARDO²

¹Discente das Faculdades Santo Agostinho; ²Docente das Faculdades Santo Agostinho

Objetivo: Analisar as ocorrências arquitetônicas em Montes Claros, em especial a situada 
no centro da cidade, buscando classificar os estilos arquitetônicos de maior recorrência 
para a delimitação do objeto de estudo. Metodologia: O Grupo de Trabalho “História, 
Patrimônio e Preservação” faz parte do Grupo de Pesquisa em História e Teoria da Arqui-
tetura e Urbanismo do curso de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Santo Agosti-
nho, que propõe um estudo sistematizado sobre as manifestações arquitetônicas na cidade 
de Montes Claros. Para a realização desse trabalho foram organizadas equipes de 2 a 3 
integrantes dentro do GT, que estão fazendo uma investigação que mescla uma aborda-
gem teórico-prática sobre o tema. Resultados: Após uma análise criteriosa os esforços 
foram concentrados, primeiramente, em representantes ligados ao Neocolonial e ao Art 
Decó. Um ponto importante percebido nas investigações é a constante recorrências de de-
molições de edifícios antigos, em especial naqueles com características neocoloniais para 
dar lugar a novos empreendimentos. Em suas discussões, o grupo pôde relacionar essas 
demolições com as características que são inerentes aos métodos e materiais empregados 
no processo construtivo dos edifícios desse estilo. Tal ocorrência nos direcionou a cria-
ção de um catálogo com o registro dos elementos arquitetônicos, registrando o estado de 
conservação de alguns edifícios e a busca por respostas para compreender a preservação 
do patrimônio histórico e cultural local e sua relação com uma crescente demanda por 
novos espaços urbanos na supracitada cidade. Percebeu-se, também, que a crescente onda 
de demolições está intimamente ligada a atual conjectura macroeconômica da região e 
ao papel histórico que Montes Claros assume no Norte do estado de Minas Gerais, uma 
vez que essa urbe é denominada a “Capital do Norte”. Conclusão: Este trabalho  busca 
apontar   elaborar uma proposta de pesquisa arquitetônica necessária a compreender a 
arquitetura local. Pretende-se, desse modo, levar a conhecimento do público as caracterís-
ticas e a história dessas edificações antigas, tentando por meio disso gerar um processo de 
conscientização que é extremamente importante para a preservação do patrimônio.
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CENTRO CULTURAL: ESPAÇO DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO EM 
TAIOBEIRAS

FREITAS, THAYNANN LEÔNCIO DE.

Discente do 10º período matutino do Curso de Arquitetura e Urbanismo das 
Faculdades de Ciências Exatas e Tecnológicas - FACET, Montes Claros, Minas Gerais, 
Brasil. E-mail: thaynannfreitas@hotmail.com

INTRODUÇÃO

O anteprojeto foi elaborado com o objetivo de implantar um Centro Cultural em Taiobei-
ras, município brasileiro do estado de Minas Gerais. Está localizado na mesorregião do 
Norte de Minas e microrregião de Salinas. Compõe com outros municípios da região o 
Alto Rio Pardo e tem se destacado, nos últimos anos, principalmente pelo crescimento do 
setor da construção civil acompanhado do avanço da saúde.

As pesquisas realizadas para elaboração deste projeto tem por finalidade a compreensão 
da temática, abordando referencial teórico, obras análogas, análises do lugar e estudos 
das exigências, que possam contribuir para a apresentação final. A escolha da referida 
temática para a elaboração desse trabalho se justifica pela grande demanda de artistas e 
adeptos das mais diversas atividades culturais, aliada à carência de equipamentos dessa 
natureza na cidade. 

METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste projeto será apoiada principalmente pela pesquisa desen-
volvida à disciplina de Fundamentos para o Trabalho Final de Graduação, que é investiga-
ção base para o desenvolvimento da disciplina de Trabalho Final de Graduação do curso 
de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades de Ciências Exatas e Tecnológicas - FACET. 
Nesta pesquisa foi feito levantamentos de dados desde as normativas pertinentes ao proje-
to até mapeamentos de estatísticas concretas - sociais e econômicas - e contexto histórico 
regional, juntamente à revisão literária, onde foram consultados resumos, artigos e livros 
a fim de embasar justificativas teóricas. Bem como também se fez análises do terreno e 
entorno, e predefinição de um programa de necessidades baseado em edificações existen-
tes e na carência da cidade, levantamentos de obras análogas, que facilita o entendimento 
projetual e funcional da edificação a partir da análise de projetos semelhantes já desenvol-
vidos, e também a busca de materiais e soluções arquitetônicas e de conforto ambiental. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os centros culturais começam a ser refletidos a partir da segunda metade do século XX, 
através da discussão de países europeus, que propunham a democratização da cultura, 
incentivando a implantação desses espaços, e tiveram sua iniciativa transpassada por ou-
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tros países. Na França, estes espaços surgem a partir da preocupação, por parte das indús-
trias e inciativas privadas, em criar ambientes de convivência, quadras esportivas e centros 
sociais, oferecendo opções de lazer aos operários (RAMOS, 2007). Assim, o avanço do 
movimento cultural se fez necessário no estabelecimento de políticas públicas por parte 
dos municípios. Essas políticas públicas de apoio aos bens culturais são realizadas com o 
propósito ofertar esses recursos em um número maior do que aquele que a domínio pri-
vado conseguiria oferecer. Para Milanesi (1977) o estabelecimento público que favorece a 
criação de obras de artes e similares, auxilia para o enobrecimento do patrimônio cultural 
da nação, da informação e da formação do público, e ainda da difusão da informação ar-
tística e da comunicação social.

No Brasil, os espaços culturais surgiram a partir dos anos 80, inicialmente na cidade de 
São Paulo, mediante interferência do Estado - Centro Cultural do Jabaquara e o Centro 
Cultural São Paulo - e, logo se multiplicou por outras cidades do país.

Teixeira Coelho define a expressão “ação cultural” como um sistema de criação ou orga-
nização das condições essenciais para que as pessoas e grupos inventem seus próprios fins 
no universo da cultura. A facilidade de acesso às informações muda o comportamento 
e afeta o cotidiano da vida contemporânea. Essa questão da informação acessível exerce 
novos significados aos dispositivos culturais que agora, aplica-se à educação/formação do 
indivíduo por meio de um reflexo intelectual.

A partir deste ponto, iniciativas de políticas públicas e instituições não governamentais, 
surgem com o objetivo de diminuir a desigualdade social e impulsionar o processo de 
desenvolvimento da cidadania, seguindo orientações de ações de inclusão informacional 
e cultural. A informação assume o papel voltado à difusão e preservação da cultura e, si-
multaneamente, ao acesso aos bens culturais.

O crescimento progressivo da população, assim como a migração das zonas rurais, faz 
com que a cidade se desenvolva crescente e significativamente. Mas apesar do progresso 
alcançado, a expansão descontrolada dos centros urbanos deu origem a inúmeros pro-
blemas sociais, ainda há muitas pessoas que vivem em condições de pobreza e margina-
lidade. Pesquisas realizadas entre os anos de 2002, 2003 e 2010 pelo IBGE e os dados ob-
tidos através do Censo Demográfico 2000 e Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF, 
apontam o levantamento de números estimados aos índices de pobreza e desigualdade 
na cidade de Taiobeiras (Tabela 1) e de trabalho infantil no Estado de Minas Gerais 
(Tabela 2):
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Tabela 1: Mapa de pobreza e desigualdade da cidade de Taiobeiras.
Mapa de pobreza e desigualdade - Município de Taiobeiras 2003

Incidência da pobreza
Limite inferior da incidência de pobreza
Limite superior da incidência de pobreza
Incidência da pobreza subjetiva
Limite inferior da incidência da pobreza subjetiva
Limite superior incidência da pobreza subjetiva

53,6
43,14
64,06
49,86
43,3
56,42

%
%
%
%
%
%

Tabela 2: Censo demográfico do Estado de Minas Gerias - trabalho infantil.
Trabalho infantil - pop. de 10 a 17 anos de idade - Estado de Minas Gerais

Pess. de 10 a 17 anos que não frequentavam escola
Pess. que não frequentavam escola na pop. de 10 a 17 anos
Pess. que não frequentavam escola, de cor branca
Pess. que não frequentavam escola, de cor preta ou parda
Pop. masc. que não frequentavam a escola de 10 a 17 anos 
Pop. fem. que não frequentavam a escola de 10 a 17 anos 
Pess. que não frequentavam escola, res. na área urbana
Pess. que não frequentavam escola, residentes na área rural
Pessoas de 10 a 17 anos de idade alfabetizadas
Pessoas de 10 a 17 anos de idade não alfabetizadas
Taxa de analfabetismo das pessoas de 10 a 17 anos 

220.679
8,1
6,7
8,9
8,9
7,2
7,5

11,2
2.684.549

36.988
1,4

%
%
%
%
%
%
%

%

A proposta de levar o centro de informação e cultura para a cidade de Taiobeiras surge da 
necessidade de criar uma alternativa e dar oportunidades de inserção dos jovens menos 
favorecidos na sociedade, envolvendo-os com atividades artísticas e acesso ao conheci-
mento. O projeto social procura beneficiar crianças e jovens, inscritos nos colégios do 
município, que chega a cerca de 7.602 alunos de ensinos fundamentais e médio (censo 
IBGE 2012) e, que principalmente possa envolver as comunidades carentes, oferecendo 
promoção e incentivo à cultura como medida de educação. Além de abranger um público 
maior, prevendo exposições destinadas ao folclore e artistas locais, a fim de resgatar as 
raízes culturais de Taiobeiras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi visto que a cidade de Taiobeiras oferece infraestrutura propícia a receber o projeto do 
Centro Cultural. Neste sentido, com o direcionamento deste estudo será possível estimu-
lar a manifestação dos usuários que encontram a partir das atividades exercidas e ações 
culturais, oportunidades de desenvolvimento intelectual. 
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Sendo assim, oprospectotem como objetivo principal democratizar a arte, educação e a 
cultura oferecendo aos jovens menos favorecidos oportunidades de estimular e desenvol-
ver o conhecimento. O programa ainda abrange um público maior, oferecendo exposi-
ções e apresentações artísticas, a fim de resgatar as raízes culturais da cidade e promover 
artistas locais, além disso, pode se tornar um atrativo turístico e marco na cidade, o que 
contribui para a economia e crescimento do município.
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CIDADES: ARQUITETURA, URBANISMO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ALENCAR, NÔILA FERREIRA1; MOREIRS, LARISSA MENDES2 

1Profª. Ms. do Curso de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Santo Agostinho 
2Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo Faculdades Santo Agostinho

As cidades são organismos vivos criados pelo homem e se desenvolvem paralelamente 
ao avanço evolutivo do ser humano ao longo da história. As cidades apresentam-se como 
centros de estabelecimento aparelhado e como representações de autoridade. Iniciadas de 
pequenas aglomerações evoluíram para centros cada vez mais complexos, traduzindo os 
avanços sociais e tornando-se assim representação da vida moderna. O presente trabalho 
propõe como objetivo desenvolver uma análise a respeito da evolução e consolidação da 
cidade e sua respectiva influência/interferências nas transformações do espaço urbano a 
partir do marco temporal centrado na Revolução Industrial. O referido objetivo será de-
senvolvido por meio de metodologia fundamentada em estudo de revisão de literatura 
analisando teorias centradas em autores como Gideon (1972), Benevolo (1999) e Lefebvre 
(2004) que abordam a temática proposta nos dando fundamentos para desenvolvimento 
do trabalho. Os resultados do trabalho nos evidenciam fatores que apresentam-se como 
marcos no processo de evolução e consolidação da cidades centrados na Revolução Neolí-
tica, surgimento da escrita e a Revolução Industrial. As cidades surgem por meio de aldeias, 
mas não são consequências do simples resultado de uma aldeia que cresceu. O crescimento 
e aprimoramento das cidades são reflexos da evolução dos modos de produção e organiza-
ção social. Dentro desta premissa o modo de produção fundamentado na substituição da 
força humana, dos animais, ou naturais pela força mecânica transforma o cenário da cida-
de. Os respectivos fatores são norteadores no desenvolvimento dos centros urbanos e de-
senvolvimento arquitetônico. Frente aos estudos desenvolvidos concluímos que as cidades, 
os processos de urbanização e estilos arquitetônicos estão ligados a partir de um contexto 
social, econômico, político e cultural em recorte temporal e físico precisos.

Palavras Chave: Cidade, Arquitetura, Urbanismo, Sociedade.
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Anteriormente à urbanização, a sociedade organizava-se a partir do intuito de conseguir 
e consumir alimentos – atendendo assim as necessidades básicas de sobrevivência. O pro-
cesso de evolução transformou este estágio a partir da Revolução Agrícola – momento 
em que o homem passa a desenvolver a prática do cultivo de alimentos – que por sua vez 
implicou em um novo tipo de arranjo social fundamentado na fixação do homem ao ter-
ritório e ao surgimento das cidades antigas. A partir de tal premissa buscou-se no decorrer 
do processo de evolução social melhorar as técnicas agrícolas, especialização do trabalho 
e a organização da mão-de-obra. Todo esse processo está vinculado ao recorte temporal 
chamado de pré-industrial, paralelo à evolução humana as cidades foram evoluindo a par-
tir das necessidades do homem e em torno da produção e armazenamento dos alimentos. 
Frente ao referido contexto o presente trabalho tem como objetivo compreender o pro-
cesso de origem e evolução das cidades a partir da Revolução Neolítica até a Revolução 
Industrial e os impactos de tais transformações na cidade moderna atual. Adotamos como 
metodologia para o desenvolvimento desde trabalho uma revisão bibliográfica centrada 
em renomados autores que abordam o tema: Leonardo Benevolo (2007), Kevin Lynch 
(2011) e Lewis Mumford (2004). Os resultados obtidos a partir dessa pesquisa estão vin-
culados à compreensão e maior conhecimento sobre o surgimento e evolução das cidades, 
as tipologias e características que ao longo dos anos se desenvolveram até a formação dos 
grandes centros urbanos que se moldaram e solidificaram no avançar do século XX, além 
de analisar os pontos positivos e negativos dessas cidades e as propostas que surgem com 
o crescer dos ideais e conceitos sobre os estilos arquitetônicos desenvolvidos e sustentabi-
lidade no meio ambiente urbano. Concluímos que as cidades seguem um curso continuo 
de desenvolvimento, pois estão em constante evolução através das transformações téc-
nicas, sociais e industriais. Alinhado a este contexto a Revolução Industrial apresenta-se 
como o ápice da sociedade centrada no modo de produção capitalista e como reflexo desta 
sociedade intensifica-se o processo de urbanização. Assim, surgem as metrópoles e mega-
lópoles, que se tornam as cidades de principal importância regional e nacional. A questão 
industrial é o fator determinante para a evolução e formação da cidade, como também da 
sociedade da sociedade que vivemos. 

Palavras-Chave: Cidade, Evolução, Agricultura, Indústria, Urbanismo.
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ARQUITETA ANDREA LÚCIA VILELLA ARRUDA

LIMA, VINÍCIUS OLIVA BARBOSA1; OLIVEIRA, LOUISE PALOMA ALVES2; 
SOUZA, LUIS FELLIPE DIAS3; VELOSO, ANA LETÍCIA NASCIMENTO CARDOSO4; 
JESUS, ALYSSON LUIZ FREITAS DE5; MOURA, ANTONIO AUGUSTO PEREIRA6 

1Acadêmico do 8º Período do Curso de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Santo 
Agostinho de Montes Claros – MG / FASA – viniciusoliva@live.com.
2 Acadêmica do 7º Período do Curso de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades 
Santo Agostinho de Montes Claros – MG / FASA  – louise16arqurb@gmail.com;
3Acadêmico do 6º Período do Curso de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Santo 
Agostinho de Montes Claros – MG / FASA – luis.fellipe.dias@gmail.com;
4Acadêmica Do 7º Período Do Curso de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades 
Santo Agostinho de Montes Claros – MG / FASA – Analeticiacardosoarquitetura@
Gmail.com.br;
5Doutor – História – Universidade de São Paulo / USP – Linha: História Social. Professor 
do Departamento de História da Unimontes, das Faculdades Santo Agostinho e do 
PPGH – Mestrado Unimontes - alfluiz@yahoo.com.br;
6Mestre – Geografia – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais / PUC Minas 
- antonioapmoura@gmail.com

O presente trabalho é parte integrante do Grupo de Pesquisa Conversas com Arquitetos 
Norte-Mineiros, que tem por objetivo avaliar o impacto da arquitetura e do urbanismo 
na transformação da cidade de Montes Claros nas últimas décadas. Situada no nor-
te das Minas Gerais, Montes Claros é cidade referência na região, e passou ao longo 
do século XX por importantes transformações, fruto de desenvolvimento e progresso 
que entraram em conflito importante com a sua condição política e social. Objetivo: O 
presente projeto procura construir uma memória da arquitetura norte-mineira, tendo 
como ponto de partida entrevistas a serem realizadas com arquitetos da região que ti-
veram fundamental importância nas novas condições urbanas e arquitetônicas que se 
estabeleceram, especialmente na cidade de Montes Claros. As entrevistas estão sendo 
realizadas há cerca de 1 ano, e procuram avaliar alguns aspectos da atuação dos princi-
pais arquitetos da cidade, bem com as condições de trabalho na região e o impacto das 
suas atuações na condição urbana de Montes Claros. Metodologia: Através de entrevis-
tas com os arquitetos, procuramos, a partir da metodologia da História Oral, discutir 
um pouco sobre a memória da arquitetura na região, e os impactos no processo de 
urbanização da cidade. As entrevistas foram estruturadas a partir de questionário mon-
tado pelos pesquisadores, e foram realizadas in loco com os arquitetos escolhidos. Uma 
dessas entrevistas a serem aqui apresentadas é a realizada com a arquiteta Andrea Lúcia 
Vilella Arruda, onde  dialogamos com as realidades históricas, políticas, econômicas e 
culturais que moldaram a formação de cada um deles, bem como as realidades enfren-
tadas pelos mesmos nas mudanças percebidas na região. Resultados : Avaliando as suas 
concepções sobre forma, arte, arquitetura e urbanismo, pudemos compreender o papel 
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da arquitetura na realidade social, bem como as influências que marcaram as formações 
e atuações dos referidos arquitetos. Conclusão: Com isso, percebe-se o quanto a cidade 
de Montes Claros desenvolveu urbanisticamente, e como o desenvolvimento da tecno-
logia bem como a abertura de faculdades de curso de arquitetura foi importante para o 
aprimoramento do trabalho dos arquitetos aqui residentes.
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Agostinho de Montes Claros – MG / FASA – viniciusoliva@live.com;
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- antonioapmoura@gmail.com

O presente trabalho é parte integrante do Grupo de Pesquisa Conversas com Arquitetos 
Norte-Mineiros, que tem por objetivo avaliar o impacto da arquitetura e do urbanismo 
na transformação da cidade de Montes Claros nas últimas décadas. Situada no norte das 
Minas Gerais, Montes Claros é cidade referência na região, e passou ao longo do século 
XX por importantes transformações, fruto de desenvolvimento e progresso que entraram 
em conflito importante com a sua condição política e social. Objetivo: O presente proje-
to procura construir uma memória da arquitetura norte-mineira, tendo como ponto de 
partida entrevistas a serem realizadas com arquitetos da região que tiveram fundamental 
importância nas novas condições urbanas e arquitetônicas que se estabeleceram, especial-
mente na cidade de Montes Claros. As entrevistas estão sendo realizadas há cerca de 1 ano, 
e procuram avaliar alguns aspectos da atuação dos principais arquitetos da cidade, bem 
com as condições de trabalho na região e o impacto das suas atuações na condição urbana 
de Montes Claros. Metodologia: Através de entrevistas com os arquitetos, procuramos, a 
partir da metodologia da História Oral, discutir um pouco sobre a memória da arquite-
tura na região, e os impactos no processo de urbanização da cidade. As entrevistas foram 
estruturadas a partir de questionário montado pelos pesquisadores, e foram realizadas 
in loco com os arquitetos escolhidos. Uma dessas entrevistas a serem aqui apresentadas 
é a realizada com o arquiteto Gil Rocha, onde  dialogamos com as realidades históricas, 
políticas, econômicas e culturais que moldaram a formação de cada um deles, bem como 
as realidades enfrentadas pelos mesmos nas mudanças percebidas na região. Resultados : 
Avaliando as suas concepções sobre forma, arte, arquitetura e urbanismo, pudemos com-
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preender o papel da arquitetura na realidade social, bem como as influências que marca-
ram as formações e atuações dos referidos arquitetos. Conclusão: Com isso, percebe-se 
o quanto a cidade de Montes Claros desenvolveu urbanisticamente, e como o desenvol-
vimento da tecnologia bem como a abertura de faculdades de curso de arquitetura foi 
importante para o aprimoramento do trabalho dos arquitetos aqui residentes.
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem o intuito de apresentar parte do estudo feito pelo Grupo de Tra-
balho: “História, Patrimônio e Preservação” do Grupo de Pesquisa em História e Teoria da 
Arquitetura e Urbanismo, contido no curso de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades 
Santo Agostinho. O GT tem como foco o estudo e a compreensão da história da Arqui-
tetura de Montes Claros/MG. Nesse sentido, tentar-se-á apresentar parte dos resultados 
da pesquisa em andamento, que busca analisar e registrar os movimentos de arquitetura 
histórica contida no Centro antigo local, bem como compreender o estado de conservação 
que se encontra esses imóveis frente ao crescimento atual da cidade.

2. O CONTEXTO ATUAL DA ARQUITETURA DE MONTES CLAROS

2.1. Breve histórico do município de Montes Claros

A cidade de Montes Claros encontra-se no norte de estado de Minas Gerais, possui clima 
semiárido, quente e seco. Área territorial 3.568,941km² e população de 361.915 habitantes 
(IBGE, 2010), com economia baseada na agropecuária, na indústria e no comércio, além 
de hoje ser um importante polo educacional.

Montes Claros teve origem a partir da bandeira de Fernão Dias rumo ao interior do país 
em busca de esmeraldas, quando Antônio Gonçalves Figueira e Matias Cardoso abando-
naram a expedição e voltaram dois anos depois para São Paulo. Mas as belezas do sertão 
os encantaram e eles voltaram como colonizadores e fundaram três fazendas: Jaíba, Olhos 
d’Água e Montes Claros, que mais tarde viriam a se tornar cidades.

Antônio Gonçalves Figueira ficou com a Fazenda Montes Claros, que, após algum tempo, 
se tornou o povoado de Formigas. Para que o povoado pudesse se desenvolver, Gonçalves 
Figueira construiu estradas ligando-o a Bahia e ao Rio São Francisco, que fez com que sua 
fazenda se transformasse no maior centro comercial de gado de Norte de Minas. 
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Formou-se, então, uma povoação, que economicamente era mantida a partir do trabalho 
escravo, do cultivo de terras e do rebanho bovino, fato que consolidou os primeiros nú-
cleos populacionais. Surgiu a partir desses, o Povoado de Formigas, onde foi construída a 
capela sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição e São José. 

Em 13 de outubro de 1831, o Arraial de Formigas foi elevado à categoria de vila, sendo le-
gitimado no dia 16 de outubro de 1832 como Vila de Montes Claros de Formiga. No dia 3 
de julho de 1857, o que antes era vila, passou a ser denominado apenas por Montes Claros, 
recebendo o status de cidade nesse momento. (BRASIL, 1983)

Fig. 01 – Crescimento de Montes Claros até 1950 – Esquemático. Fonte: Martins, 2015.

2.2. Acerca da arquitetura na cidade de Montes Claros

Em se tratando de uma cidade polo do norte de minas, Montes Claros possui em sua ar-
quitetura uma variedade de ornamentações e estilos, que influenciaram as construções de 
grandes espaços urbanos que se desenvolveram ao longo do século XX. Os movimentos 
arquitetônicos originais, de certo modo, se descaracterizaram um pouco, adotando um 
estilo próprio da região, o que pode ser visto nas residências e comércios, para que assim, 
as demandas de uso fossem atendidas. 

Fig. 02 – Antigo Mercado Municipal. Fonte: Acervo do Grupo de Pesquisa, 2015.
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Fig. 03 – Praça Dr. Santos (Matriz). Fonte: Acervo do Grupo de Pesquisa, 2015.

O crescimento da cidade nas primeiras décadas do séc. XX e a chegada da ferrovia pos-
sibilitaram a expansão da arquitetura local e permitindo a chegada do conhecimento de 
técnicas mais modernas em vigor na época nas capitais brasileiras. Nesse sentido, Montes 
Claros possui exemplares dos estilos eclético, neoclássico, neogótico, Art Decó e neocolo-
nial e, mais tarde, já na década de 50 do séc. XX, a cidade recebe um toque modernista, 
trazido pelos arquitetos que voltaram para o interior com conhecimento mais atualizado 
de escolas de arquitetura. Dentre os múltiplos estilos provenientes dessa época, podem-se 
observar características como: altos pés direitos, portadas e pilastras, frisos, capitéis traba-
lhados em relevo, linhas circulares ou retas estilizadas. 

Além dos arquitetos, vale lembrar que muitos dos construtores da época desenvolveram 
seu estilo de construção, uma vez que se percebe que uma mesma pessoa ou um pequeno 
grupo pode ser responsável por mais de uma edificação na cidade no mesmo estilo arqui-
tetônico. 

Na atualidade, a descaracterização de parte dessas construções impossibilita a percepção 
das características originais de alguns estilos, mas ainda há algumas poucas áreas restan-
tes, que mostram detalhes importantes para a identificação das edificações históricas e ao 
movimento arquitetônico pertencente à época.

2.3. Crescimento recente de Montes Claros e a descaracterização das edificações

Montes Claros, localizada no norte de Minas Gerais, hoje é considerada a sexta maior ci-
dade do estado em nível populacional. Possuía nos anos cinquenta, 72,4 mil habitantes, e a 
estimativa para o ano de 2015 é de 395 mil habitantes. Os maiores índices de crescimento 
populacional foram entre os anos de 1950 e 1960, provavelmente devido ao crescimento 
industrial que tomou a cidade, graças à contemplação em projetos da SUDENE. Isso levou 
a um grande número de imigração de pessoas de cidades próximas, em busca de condi-
ções de levar uma vida melhor.
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Gráfico 1 – Comparativo demográfico – Montes Claros 1950/2015.

Fonte: Gomes, 2015.

Com o aumento populacional, a cidade começou a perder características dos estilos ar-
quitetônicos existentes (Colonial, Eclética, Neoclássico, Neocolonial, Art Decó, entre ou-
tros), uma vez que houve a necessidade de derrubada de algumas residências antigas que 
ficaram pequenas para as famílias para construção de outras maiores ou para adaptá-las 
ao comércio. Em outros casos foi preciso se optar pelo uso da verticalização como no caso 
da região central. 

A maioria dessas novas construções que foram surgindo possuíam características da ar-
quitetura moderna e contemporânea. A falta de cuidado com o patrimônio que sobrevi-
veu ao súbito crescimento da cidade é outra causa que está fazendo com que as edificações 
que representam o marco inicial da cidade percam suas características e padrões estéticos.

O desinteresse por parte da população em preservar o patrimônio, as intempéries, o tempo 
e as ações humanas vem atrapalhando a preservação das características dos estilos que já 
predominaram as construções da cidade. Muitas vezes encontram-se fachadas totalmente 
cobertas por placas comerciais, panfletos de propaganda, cartazes de política, faixas, entre 
outras descaracterizações.

Fig. 04 – Edificações da Rua Dr. Santos. Fonte: Acervo do Grupo de Pesquisa, 2015.
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As investigações do Grupo de Trabalho permitiram inferir que a cidade não possui um in-
centivo forte em políticas públicas para a preservação patrimonial. As poucas edificações 
tombadas e restauradas estão localizadas no Corredor Cultural e suas proximidades, fato 
que para muitas pessoas lava a acreditar que a preservação acaba se tornando um empeci-
lho para o desenvolvimento iminente, levando a completa destruição dessas construções 
antigas.

3. METODOLOGIA

A metodologia utilizada pelo “GT História, Patrimônio e Preservação” propõe investigar 
o problema de pesquisa em três frentes concomitantes e complementares: a pesquisa bi-
bliográfica, a fim de compreender os movimentos arquitetônicos estudados; a pesquisa 
documental, baseada em arquivos de fotografias antigas da cidade de Montes Claros/ MG 
e pesquisas de campo com a observação dos exemplares e o registro fotográfico das edifi-
cações encontradas no centro antigo da cidade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RESULTADOS PARCIAIS

A urbanização e o crescimento acelerado da cidade nas últimas décadas, o Centro antigo 
vem sofrendo mudanças significativas em seu conjunto arquitetônico. A paisagem urba-
na atual já não condiz com a percebida no cenário identificado nas pesquisas em acervo 
de fotos antigas. Muitas edificações foram demolidas e as que conseguiram “sobreviver”, 
estão à mercê da especulação imobiliária e/ou foram em sua grande maioria, descarac-
terizadas. Nas pesquisas in loco, ao analisar os prédios na região central montesclarense, 
confirmou-se os estudos de Leite e Pereira (2003) e França e Soares (2007), sendo esse um 
espaço predominantemente comercial. Esse fato conduziu a que estado de conservação 
das características originais das edificações se transformasse à medida que o uso do edi-
fício foi mudado. No entanto, na maioria das vezes, as construções que foram mantidas 
como residências ou que foram tombadas preservam-se com os atributos nos quais foram 
concebidos. Algumas edificações resistiram ao tempo, praticamente inalteradas, preser-
vando suas características. Todavia, a maioria das edificações analisadas foi parcialmente 
ou quase totalmente descaracterizada, após a modificação do uso.
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem o intuito de apresentar parte do estudo feito pelo Grupo de Tra-
balho: “História, Patrimônio e Preservação” do Grupo de Pesquisa em História e Teoria da 
Arquitetura e Urbanismo, contido no curso de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades 
Santo Agostinho. 

O GT tem como foco o estudo e a compreensão da história da Arquitetura de Montes 
Claros/MG. Nesse sentido, tentar-se-á apresentar parte dos resultados da pesquisa em 
andamento, que busca analisar e registrar os movimentos de arquitetura histórica contida 
no Centro antigo local, bem como compreender o estado de conservação que se encontra 
esses imóveis frente ao crescimento atual da cidade. Para tanto, se organizou o trabalho 
dos membros do Grupo em equipes de 3 integrantes, que levantariam dados sobre as edi-
ficações antigas ainda existentes no Centro da cidade.

A equipe composta pelos proponentes do trabalho, inicialmente, percorreu as ruas: Dr. 
Veloso e Cel. Prates. Nessas ruas foi identificado um conjunto, ainda que muito menor do 
que o existente a algumas décadas, de edificações de arquitetura do início do século XX, 
sendo, os estilos que mais predominaram foram: o Art Decó e o Neocolonial.

2. APRESENTAÇÃO DOS LOCAIS ANALISADOS

2.1. Análise da Rua Dr. Veloso 

A presença das edificações históricas na rua Dr. Veloso é relativamente vasta, porém, po-
de-se observar que, em sua grande maioria, essas vêm sendo gradativamente descaracte-
rizadas. Tais edifícios fazem parte de uma área onde se predomina o espaço comercial da 
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cidade Montes Claros/MG, sendo que estes estilos sofreram, às vezes, intensas alterações 
em suas características construtivas originais. 

Diante disso, foi possível analisar que ainda há algumas características remanescentes dos 
seus estilos arquitetônicos originais. No caso da rua Dr. Veloso, o estilo Art Decó sobressai, 
sendo que se podem destacar os seguintes elementos arquitetônicos encontrados: rigor 
geométrico, platibandas escalonadas e linhas verticais (Fig. 1-2).

Fig. 01 – Conservatório Lorenzo Fernandez. Fonte: 
Acervo GT “História, Patrimônio e Preservação”, 

2015.

Fig. 2 – Edifi cação Art Déco – uso comercial. 
Fonte: Acervo GT “História, Patrimônio e 

Preservação”, 2015.

Além das edifi cações comerciais, que são predominantes quando se encontra a arquitetura 
Art Decó, nessa rua foram encontradas residências que seguem o mesmo padrão estilísti-
co. Apesar das modifi cações e das adaptações feitas ao longo dos anos, ainda conservam 
em suas fachadas características do estilo analisado (Fig. 3-4).

Fig. 3 – Edifi cação Art Déco – uso residencial. 
Fonte: Acervo GT “História, Patrimônio e 

Preservação”, 2015.

Fig. 4 – Edifi cação Art Déco – uso residencial. 
Fonte: Acervo GT “História, Patrimônio e 

Preservação”, 2015.
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2.2. Análise da Rua Cel. Prates 

No levantamento das edifi cações históricas da rua Cel. Prates, foi possível perceber que 
as construções, em sua maioria, sofreram grandes alterações, sendo que, em alguns casos, 
foi difícil realizar o processo de identifi cação das características e elementos dos estilos 
arquitetônicos existentes. A maior parte das fachadas originais sofreram modifi cações e/
ou intervenções arquitetônicas que as descaracterizaram.

Muitas edifi cações construídas para serem residências foram readaptadas para a fi nalidade 
comercial, o que muitas vezes comprometeu a edifi cação esteticamente ou estruturalmen-
te. Atualmente, novas alterações vêm sendo realizadas, entre as quais se pode de perceber: 
a implantação de ar condicionado, o emprego de portas com gradil, entre outras (Fig. 5). 

Fig. 5 – Edifi cação Neocolonial – uso comercial. Fonte: Acervo GT “História, Patrimônio e Preservação”, 2015.

Contudo, foi possível identifi car edifi cações que resistiram ao tempo e permanecem com 
suas características arquitetônicas originais, quase inalteradas. Como pode ser verifi cadas 
nas imagens abaixo:

Fig. 6 – Edifi cação Eclética – uso comercial. Fonte: 
Acervo GT “História, Patrimônio e Preservação”, 

2015.

Fig. 7 – Edifi cação Neocolonial – uso comercial. 
Fonte: Acervo GT “História, Patrimônio e 

Preservação”, 2015.
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Ambas as edificações, apresentadas acima, foram construídas como residências, no en-
tanto, as duas primeiras (Fig. 5-6) foram adaptadas ao comércio, que em maior ou me-
nor grau as descaracterizaram. Por outro lado, a edificação, presente na Fig. 07, ainda 
permanece com seu uso original e pouco foi modificada externamente. Com isso foi 
possível detectar a maior parte de suas características originais: janelas emolduradas 
com arcos abatidos, na porção superior, e colunas torsas, nas laterais, varandas, jogos de 
telhados em planos diferentes, dentre outros elementos decorativos característicos do 
Estilo Neocolonial.

2.3. Estudo Comparativo entre os Estilos Encontrados 

Após analisar as edificações históricas encontradas nas ruas Dr. Veloso e Cel. Prates, é 
possível perceber que em ambas, os estilos representavam um momento de “agitação” 
na arquitetura montesclarense, que, devido ao desenvolvimento econômico da época, as-
sumia um caráter de renovação. Tanto o Eclético, o movimento mais antigo, quanto o 
Neocolonial e o Art Decó, esses já ligados às correntes de modernidade, representavam o 
caráter estético-ornamental vigente no inicio do século XX e certamente eram objeto de 
concorrência entre os clientes. 

De acordo com Segawa (2002, p.62), “o caráter efêmero [das obras Art Decó] conduzia 
a opções simples de construção e decoração [...] o arrojo ornamental subordinava-se 
ao sistema construtivo empregado e, o Decó confluía para uma solução formal menos 
rebuscada”. Isso pode ser percebido na arquitetura local quando se compara esse movi-
mento com o Neocolonial. Diante disso, o Art Decó foi, na maioria das vezes, empre-
gado para decoração, ou seja, para ornamentar a fachada, não intervindo fundamental-
mente na estrutura física das edificações, nas quais o programa era destinado a atender 
o uso comercial. 

Contudo, o Neocolonial se destacou por ser um estilo arquitetônico em que, “a preocu-
pação predominante com a forma decorativa levou a tomar de empréstimo e a misturar 
sem discernimento o repertório utilizado nas construções mais ricamente ornamentadas 
[de Portugal e do Brasil Colonial]” (BRUAND, 2003, p. 58). Com isso, as edificações nesse 
estilo determinavam programas mais complexos, adotavam um afastamento frontal em 
relação à rua e às laterais e fundos do terreno, possuíam adornos mais rebuscados e uma 
complexidade formal mais evidente.

3. METODOLOGIA

A metodologia utilizada pelo “GT História, Patrimônio e Preservação” propõe investigar 
o problema de pesquisa em três frentes concomitantes e complementares: a pesquisa bi-
bliográfica, a fim de compreender os movimentos arquitetônicos estudados; a pesquisa 
documental, baseada em arquivos de fotografias antigas da cidade de Montes Claros/ MG 
e pesquisas de campo com a observação dos exemplares e o registro fotográfico das edifi-
cações encontradas no centro antigo da cidade.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RESULTADOS PARCIAIS

Com urbanização e o crescimento acelerado da cidade nas últimas décadas, o Centro an-
tigo vem sofrendo mudanças significativas em seu conjunto arquitetônico. A paisagem ur-
bana atual já não condiz com a percebida no cenário identificado nas pesquisas em acervo 
de fotos antigas. Muitas edificações foram demolidas e as que conseguiram “sobreviver”, 
estão à mercê da especulação imobiliária e/ou foram em sua grande maioria, descaracte-
rizadas, como se pode observar nas ruas investigadas.

Após o levantamento foi possível perceber que o centro antigo de Montes Claros/MG, 
principalmente nas ruas em foco, ainda existem diversas obras pertencentes aos estilos 
Neocolonial e Art Decó, que, apesar das intervenções realizadas em sua arquitetura e ele-
mentos estéticos, ainda mantém parte de suas características construtivas originais e, de 
certo modo, estão “sobrevivendo” à especulação imobiliária atual e às intervenções des-
compromissadas com a História da Arquitetura local.

No entanto, em ambas as ruas, se identificou que as edificações vêm sendo readaptadas 
para fins comerciais, e um número pequeno delas, como a vista na Fig. 7, mantém o uso 
inicial e se consegue preservar a maioria das características arquitetônicas da época da 
construções, uma vez que esta permanece com a sua função de residência.
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Resumo: Neste artigo objetivamos realizar uma análise da Arquitetura Moderna e van-
guardista do Arquiteto Antônio Augusto Barbosa Moura na cidade de Montes Claros 
(MG), buscando mostrar características “inovadoras e contemporâneas” na sua produção 
pós anos 1970. A metodologia utilizada para a realização deste trabalho foi: pesquisa bi-
bliográfica, pesquisa documental: projeto de arquitetura, pesquisa de campo, que contem-
pla os seguintes instrumentos de coleta de dados: observação e fotografia da Residência 
Roberto Durante, localizada na Avenida Afonso Pena, nº 380, Centro da cidade e é a que 
mais foi empregada materiais atuais, além de ser a que mais conseguiu permanecer com 
as características construtivas empregadas pelo arquiteto, logo a que não sofreu reformas. 
Concluímos com essa pesquisa que houve inovação e que há contemporaneidade sim, nas 
técnicas/materiais construtivos praticadas pelo Arquiteto. 

Palavras chave: Arquitetura. Contemporaneidade. Inovação. Modernismo. 

Abstract: In this article we aim to carry out an analysis of modern architecture and avant-
garde architect Antonio Augusto Barbosa Moura in the city of Montes Claros (MG), see-
king to show features “innovative and contemporary” in its production after years 1970. 
The methodology used for this work was bibliographical research, documentary research: 
architectural design, field research, which includes the following data collection tools: ob-
servation and Roberto Residence photography During located at Avenida Afonso Pena, # 
380, City Centre and is the mostIt was employed current materials as well as being the one 
that managed to stay with the constructive characteristics employed by the architect, so that 
did not undergo reform. We conclude from this study that there was innovation and there is 
contemporary rather, the technical / construction materials practiced by the Architect.

Key-words: Architecture. Contemporary. Innovation. Modernism. 

1. INTRODUÇÃO 

O Modernismo foi o movimento estético do século XX que mais influenciou e transfor-
mou a Arquitetura brasileira, sendo que no Brasil, o estilo europeu foi introduzido princi-
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palmente com os legados do Arquiteto Le Corbusier e que revelou os maiores Mestres da 
Arquitetura Moderna e Contemporânea também, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, os quais 
influenciaram e promoveram uma nova Arquitetura no Brasil e internacionalmente. 

Le Corbusier, em plena dificuldade de construir seus projetos na França 
dos anos 1930, costumava dizer à equipe brasileira da qual foi consultor 
“que eles não imaginavam a sorte que tinham em viver em um país com 
tão poucas restrições a inovações na arquitetura das cidades. (CAVAL-
CANTI; LAGO, 2005)

Com isto, a Arquitetura Moderna Brasileira se consagrou precocemente e antes mesmo 
da sua divulgação internacional a Escola Carioca do Rio de Janeiro com Lúcio Costa. No 
entanto, essa arquitetura não chegou aos demais territórios do país com tanta hegemonia. 
“[...] a consolidação de uma escola, a já mencionada escola carioca, que precipuamente 
estabelece a autoridade de uma determinada doutrina projetual moderna, de corte corbu-
siano, mas de caráter brasileiro” (BASTOS; ZEIN, 2011, p. 26).

O estilo moderno no Brasil foi inaugurado em 1928 com a construção da “Casa Modernis-
ta” em São Paulo. Como relembra Carlos Kessel (2008, p. 177) ao citá-la como marco do 
Modernismo no país: “[...] exemplo da aplicabilidade em terra brasileira dos postulados 
da vanguarda arquitetônica européia, embora não empregasse o concreto armado ou ele-
mento pré-fabricados”.

Apesar de ter sido construída com paredes de tijolos, ela inaugurou o estilo modernista 
no país e trouxe consigo a transformação do conceito de morar nos trópicos. Diante disso 
podemos apontar que:

[...] A partir da década de 1940, um grande número de exemplos de ca-
sas modernas – de qualidade – realizadas no país permite que se refute 
a idéia de que essas construções são todas parecidas, e que se fortaleça a 
percepção nas classes mais favorecidas, de que há grande variedade de 
soluções arquitetônicas para residências. O estilo moderno, lançado no 
país, principalmente através de encomendas estatais, passa a ser adota-
do por uma clientela particular. (CAVALCANTI; LAGO, 2005)

Após a contextualização do surgimento do Modernismo no país, até a década de 60 teremos 
um crescimento na produção arquitetônica brasileira, com o surgimento de várias correntes 
estilísticas em diversas capitais como o Brutalismo em São Paulo, a Industrialização em Bra-
sília e o Plasticismo.  Entretanto, no ano de 1964 o país sofreu o Golpe Militar com a tomada 
do Governo de João Goulart, o que causou tensões em todo o cenário artístico brasileiro.

Os anos de 1965-1974 são de profundas contradições e tensões. O dis-
curso progressista dos arquitetos é anulado pela convivência forçada 
com a política repressora da ditadura militar. Ao mesmo tempo, a pro-
fissão prospera e se desenvolve, atendendo a um grau cada vez maior de 
solicitações, programas, oportunidades, tanto governamentais quanto 
privadas [...]. (BASTOS; ZEIN, 2011, p.109)
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Diante do cenário arquitetônico brasileiro durante o militarismo, podemos situar uma 
nova forma de Arquitetura emergente no país e não obstante na cidade de Montes Claros 
localizada na região Norte do Estado de Minas Gerais, que é a busca de projetos arqui-
tetônicos residenciais contratados pela classe média alta que desejava uma nova forma 
de morar com mais estilo, conforto e originalidade. Daí surge o novo estilo de projeto 
residencial com o Arquiteto Antônio Augusto Barbosa Moura nos anos 1970, o qual foi 
apreendido por influência dos Arquitetos do século 20 da Itália, país onde realizou seu 
estágio na cidade de Milão na década de 60 e por tantas correntes vanguardistas brasileiras 
como já abordamos acima.

A cidade de Montes Claros (MG) estava em próspero crescimento e o Arquiteto se de-
parou com um mercado necessitado de uma arquitetura “inovadora”, que utilizasse as 
tecnologias do concreto armado e de outros materiais, além dos tradicionais como o: tijo-
los, cerâmicas e telhados coloniais. Sendo assim, destacamos que: “o arquiteto foi um dos 
desbravadores do recém iniciado Bairro Todos os Santos, além de obras em várias regiões 
da cidade”. MOURA (2007, p. 33)

Diante do apresentado acima, destacamos que o objetivo desse trabalho foi identificar aspec-
tos da arquitetura modernista-contemporânea, através do emprego de elementos construtivos 
“inovadores” nas obras residenciais do arquiteto Antônio Augusto Barbosa Moura na cidade 
de Montes Claros/MG na década de 70 e que são recorrentes nas obras deste Arquiteto.

2. CONCEITO DE INOVAÇÃO NA ARQUITETURA DE ANTÔNIO AUGUSTO 
BARBOSA MOURA NO PÓS 70

A Arquitetura de Antônio A. B. Moura marcou a História da arquitetura moderna não só 
na cidade de Montes Claros, porém em toda a Região do Norte de Minas, já que este bus-
cava dentre outros: plasticidade, funcionalidade e inovação em seus projetos.

Com relação a este novo conceito de arquitetura que rompe com antigos paradigmas esti-
lísticos e não obstante ela foi empregada pelo arquiteto em estudo, podemos citar:

Essa libertação dos tabus antigos e das tradições solidamente enraiza-
das atingiu todas as artes, mas é especialmente na arquitetura, onde a 
técnica tem papel preponderante. É assim que a fusão dos dois concei-
tos, orgânico-funcional e plástico-ideal, “considerados no passado, com 
razão contraditória”, tornou-se possível com a invenção e melhoria de 
novos métodos de construção: a estrutura independente, que assegura a 
autonomia da planta e da fachada, dá ao arquiteto a liberdade para ver 
a obra como um organismo vivo, desenvolvido funcionalmente, “mas 
visando, sempre, obter formas geométricas definidas ou livres, ideais, 
isto é, plasticamente puras [...]. (BRUAND, 2012, p.121)

Arquitetura de ritmo, expressão, unidade e clareza, com repertório de intenção plástica e 
soluções tecnológicas cuja contemporaneidade arquitetônica fez marco de permanência e 
potencialidade na cidade de Montes Claros. (MOURA, 2007, p. 12)
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O conceito de inovação prevê que: 

Inovação é a introdução de novas idéias no mercado na forma de um 
novo produto ou serviço, ou em melhoramento na organização de um 
processo. [...] Quer dizer que a inovação não está só nos bens físicos e 
no seu processo, mas também nos intangíveis [...]. A invenção tem que 
ser mercadologicamente aceita para ser uma inovação [...]. (UNIVER-
SIDADE INTERATIVA, sem data)

Diante do apresentado acima, podemos inferir que o Arquiteto em foco nesse trabalho, 
inovou e muito para a sua época, uma vez que, a sua produção introduziu novos conceitos/
idéias de projeto arquitetônico e criou na clientela um desejo exacerbado pelos serviços 
arquitetônicos do mesmo. Isto demonstra o caráter inovador e ousado da sua arquitetura e 
nos possibilita afirmar que ele causou “frisson” na classe média norte-mineira nas décadas 
de 70 e 80.

A produção de Antônio A. B. Moura afirma essa linguagem bem humorada, otimista e 
pouco compromissada com discursos fechados e completos para a cidade de Montes Cla-
ros/ MG. (REIS, 2014, p. 5).

O objeto analisado neste trabalho é a Residência Roberto Durante, localizada na Avenida 
Afonso Pena, nº 380, Centro. Suas características foram analisadas sob os critérios do uso 
de novos materiais e de técnicas ainda atuais, feitas pelo arquiteto estudado.

FIGURA 1- Fachada da Residência Roberto Durante. Foto: Luiz Claúdio Rocha, 2015

A imagem acima é a fachada principal da residência, sendo que podemos identificar den-
tre outros:

Paisagismo externo;
Garagem em subsolo;
Fechamento de paredes com panos de vidro;
Guarda-corpo em vidro;
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Platibanda embutindo o telhado;
Varanda com vista para o jardim;
Revestimento em pedras.

FIGURA 2 – Vista do Jardim na fachada. Foto: Luiz Claúdio Rocha, 2015

Nesta imagem podemos identificar dentre outros os detalhes do uso de paisagismo e o 
emprego de pedras naturais e objetos decorativos, além da adaptação da construção ao 
terreno. Criando áreas permeáveis e bioclimáticas.

FIGURA 3- Interior da Residência com detalhe do revestimento. Fonte: (MOURA, 2013)

Nesta imagem podemos perceber o revestimento do piso em madeira ainda bem conser-
vado; criação de jardim interno e a porta da fachada toda em vidro, permitindo ilumina-
ção e beleza à obra.

Com relação à arquitetura empregada nas residências deste arquiteto, a autora Dayodara 
Reis (2014, p.6), aborda que há: “[...] predominância da geometria na formalização es-
tética geral e nos detalhes, também nos materiais, como revestimento cerâmico, pedras 
naturais e panos de vidro.”
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Ao observarmos externamente esta residência, percebemos nitidamente aspectos da Arqui-
tetura moderna com linhas retas e ortogonais na solução arquitetônica; telhado embutido 
com platibanda; integração da arquitetura com o meio externo, demonstrando uma arquite-
tura bioclimática; jardins de inverno, mas no seu interior uma arquitetura das casas mineiras 
da época com muito revestimento de pedras e rusticidade dos materiais escolhidos. 

Com relação ao tipo de telhado usado em suas obras, teremos: Mantém em grande parte 
dos seus projetos o uso do telhado oculto pela platibanda ou a laje plana impermeabiliza-
da. (MOURA, 2007, p.75)

Todavia, o que mais impressiona na análise da residência é o guarda corpo que se apresen-
ta na fachada da construção e que corrobora com o objetivo deste trabalho que é a iden-
tificação de materiais inovadores para a época e atuais para os observadores. Tornando a 
residência imponente e contemporânea.

Segundo Moura (2007, p. 56), o guarda corpo em vidro temperado, hoje, bastante comum, 
era uma grande inovação e ousadia nos anos 1970.

Materiais e Métodos:

As metodologias utilizadas na realização deste trabalho foram: 1) pesquisa bibliográfica 
de abordagem qualitativa, 2) observação in loco para identificação das edificações aborda-
das. O trabalho realizado abordará dentre outros: a introdução, relacionando os conceitos 
do modernismo na Arquitetura brasileira; a análise das características “contemporâneas e 
inovadoras” na residência Roberto Durante e por fim as conclusões finais deste trabalho.

Resultados e Discussão:

Após analisarmos os elementos, técnicas e materiais construtivos empregados pelo Arqui-
teto Antônio Augusto B. Moura nesta residência, é possível inferir que, como à exemplo 
do  guarda corpo que se apresenta na fachada da construção, é impressionante o emprego 
de materiais inovadores para a época e atuais para os observadores. Tornando a residência 
imponente e ao mesmo tempo contemporânea.

Logo, percebemos que a Arquitetura modernista de Antônio A. B. Moura trouxe inúmeras 
contribuições para o desenvolvimento de uma nova tipologia arquitetônica e que promo-
veu grandes transformações sociais, estéticas, urbanísticas e principalmente econômicas, 
já que suas obras apresentaram para a cidade um novo padrão de vida socioeconômica, as 
quais marcaram a época e que são notadamente relevantes para a História da Arquitetura 
da cidade de Montes Claros (MG).

3. CONCLUSÃO

 Diante do apresentado, concluímos que a Arquitetura de Antônio A. B. Moura foi ino-
vadora na sua época e é contemporânea, uma vez que, percebemos características usuais 
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e atuais e que trazem principalmente o conceito de uma Arquitetura Bioclimática, com-
prometida com a sustentabilidade, que respeita o entorno e a topografia do terreno, que 
preserva a natureza existente e que por fim atende as necessidades do cliente da época e 
atualmente, criando assim uma residência bela por suas características, confortável pelo 
seu programa e moderna por causa da sua referência às obras contemporâneas.
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MARATONA 6 +10 - CONCURSO DE IDEIAS PARA ESTUDANTES DE 
ARQUITETURA E URBANISMO

LUCIANA FONSECA CANAN1; ANTONIO AUGUSTO PEREIRA MOURA2; 
ANDREA LÚCIA VILELLA ARRUDA3

1Arquiteta  Urbanista formada pela UFMG (1997); Mestre em Geografia – Tratamento 
da Informação Espacial pela PUC-MINAS (2014).
2Arquiteto  Urbanista formada pela UFMG (1997); Mestre em Geografia – Tratamento 
da Informação Espacial pela PUC-MINAS (2002).
3Arquiteta  Urbanista formada pelo Centro UniversitárioIzabela Hendrix (1988); 
Mestre em Arquitetura pela UFRGS(1997).

INTRODUÇÃO

Em setembro de 2015, em sequência à iniciativa inédita de 2012, o curso de Arquitetura e 
Urbanismo da Santo Agostinho lançou a “Maratona 6 +10”. Mais uma vez, com o objetivo 
de estimular a reflexão sobre as potencialidades da arquitetura bioclimática em programas 
não residenciais, buscando também premiar os melhores trabalhos. 

METODOLOGIA

Os trabalhos foram  apresentados por equipe formada com 06 acadêmicos de pelo menos 
2 períodos distintos e desenvolvidos em um período máximo de 10 horas. Daí a deno-
minação 6+10. Houve chamadas ao longo da maratona, a qualquer tempo, a critério da 
organização, quando obrigou-se a presença de pelo menos 2 membros da equipe.

RESULTADOS

Os estudantes desenvolveram um estudo conceitual e preliminar de arquitetura de uma 
escola rural com boas condições de sustentabilidade, mínimo consumo de energia elétrica 
e máxima qualidade ambiental.  Um tema não muito recorrente nas vidas profissionais 
dos arquitetos e urbanistas, mas de relevância e carente de atenção profissional.

As propostas projetuais foram apresentadas em um formato A3, de forma livre, porém 
clara, e um formato A4, com o conceito, premissas e um memorial descritivo. Além 
da qualidade projetual, a diagramação, desenhos e etc. também serão objeto de julga-
mento. 

Durante o sábado letivo, 26/09/2015, os acadêmicos desenvolveram   seus projetos na Fa-
culdade, de 08h às 18h. Os trabalhos foram entregues no mesmo dia e serão concedidos 
créditos de atividade complementar para os projetos de arquitetura avaliados com mérito 
pela banca julgadora. 
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DISCUSSÃO 

A Comissão decidirá pela outorga de uma premiação e uma menção honrosa. Como ca-
racterística de todo concurso de idéias, o material ainda deverá ser inicial. Mas, vale des-
tacar que as propostas podem, efetivamente, participar do concurso referência, uma ação 
independente, internacional, organizado por um membro do Conselho Econômico e So-
cial das Nações Unidas, a “Kimse Yok Mu” Solidarity and Aid Association, que construirá 
em 5 anos mais de 1000 escolas rurais, que irão oferecer educação básica na África. 

CONCLUSÕES

Concursos consistem importante forma, com enorme visibilidade, de mostrar a qualidade 
do ensino aqui praticada, valorizam a criatividade e motivam a participação dos estudan-
tes no debate sobre o papel do profissional, além de contribuir na solução de problemas 
de diferentes comunidades.
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MATRIZ DO SENHOR DO BONFIM DE BOCAIUVA: GLORIOSA TRADIÇÃO E 
REPRESENTATIVIDADE

RICARDO CARDOSO DE ARAÚJO

Acadêmico do Curso de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Santo Agostinho
* Autor correspondente: ricardocardoso71@yahoo.com.br

1. INTRODUÇÃO COM OBJETIVOS:

O resumo retrata a história e importância da igreja: desde o surgimento, o crescimento, 
queda e erguimento da edificação a memória hoje do  que a igreja fora. 

Será demonstrado a origem e desenvolvimento da paróquia e sua relação com a cidade; 
a antiga igreja e sua relevância, por suas características coloniais; a recente igreja  e o  
objetivo de trazer modernidade, e transformar o espaço para fé em outra dimensão; e o 
saudosismo e comparações inevitáveis.

Um casal  entre 1710 e 1720 pela  crença religiosa, doou parte de suas terras para abrigar 
o futuro acervo da igreja. Durante o processo de desenvolvimento da cidade de Bocaiuva 
a igreja do Senhor do Bonfim foi sendo enriquecida e conhecida. 

A antiga igreja se notabilizou  e tornou- se expoente pela devoção e ainda sua arquitetura 
colonial. Já a atual matriz herdou o culto religioso, mas acompanhado de estilo e estrutura 
moderna. A fé foi aspecto de suma importância para a construção  e desenvolvimento da  
igreja e da cidade, sendo igreja e cidade indissociáveis.

2. MATERIAL E MÉTODOS:

Este resumo foi concebido amparado em textos e artigos científicos da internet e ainda em 
consultas a arquivos pessoais de imagens. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Origem

O primeiro nome dado foi Curato de Macaúbas, o mesmo que Bocaú-
va e ainda, Macaíba - palavra tupi - que significa palmeira, e também 
coco-de-catarro, abundante na localidade. Entre 1710 e 1720, peque-
nos fazendeiros e agricultores de povoados vizinhos ocuparam as terras 
localizadas entre os rios Jequitaí e Macaúbas, iniciando o povoamento 
do antigo Curato de Macaúbas. O culto religioso, manifestado naquela 
época, quando foi encontrada uma imagem do Senhor do Bonfim, fez 
com que Antônia Leite, esposa de Faustino Leite Pereira, grande fazen-
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deiro local, doasse parte de suas terras para formação do patrimônio da 
igreja, em honra ao referido Santo. (Site Prefeitura de Bocaiuva- norte 
de minas, Bocaiuva, História).

Em 1890 surgiu à cidade de Bocaiuva depois de uma sucessão de nomes que foram aban-
donados, esse nascimento esteve e está ligado categoricamente ao cunho religioso e con-
sequentemente as lendas1 que fazem ainda hoje a fé se tornar ainda mais forte e instigante. 
Essa devoção e crença em lendas é  um dos pilares  da construção de um abrigo religioso 
ligado inseparavelmente à concepção da cidade.  

Conforme o site a paróquia data de 1720  e como de praxe em várias outras cidades foi 
circundada com casas que formaram as primeiras ruas e daria origem à cidade, a crença 
no simbolismo da imagem do Senhor do Bonfim e relato de milagres, a fizeram conhecida 
e contribuíram para o crescimento da paróquia e de Bocaiuva. 

Segundo os estudos da pesquisadora bocaiuvense Eliana Maria Fernandes Ribeiro, diz a 
lenda que aproximadamente em 1700, escravos passavam pela hoje Bocaiuva levando uma 
imagem do Senhor do Bonfim em direção à Bahia, estavam cansados e resolveram des-
cansar debaixo de uma gameleira. No dia seguinte ao tentarem retomar o trajeto tiveram 
dificuldades para levarem a imagem, devido o peso. Conseguiram mesmo com percalços 
transportarem  a imagem  em direção a Montes Claros. À noite os escravos dormiram. 
Ao amanhecer a caixa havia desaparecido. Voltaram no caminho que haviam percorrido 
e a caixa estava junto da gameleira de outrora. Depois de tentativas mal sucedidas dos 
escravos levarem a imagem, a entregaram a moradores que eram escassos, estes foram os 
responsáveis pelo primeiro abrigo de palhas para a imagem do Senhor do Bonfim.

Arquitetura Colonial

Citado por Renata Mirian Alves (2012) conforme o periódico Em Marcha:

Em 1947, quando Bocaiúva , cidade do norte de Minas Gerais, figurou 
e inaugurou o projeto “Cidades Brasileiras”, do periódico “Em Marcha”, 
a narrativa fotográfica destacava a bucólica paisagem, acompanhada de 
um texto que explicitava: “A Igreja de Bocaíuva foi erigida em home-
nagem ao Senhor do Bonfim e à sua sombra cresceu a cidade. Ela é 
recente, mas as suas casas lembram as cidades coloniais brasileiras, onde 
os muros são cobertos de telhas que protegem o material do que são 
construídos: o adobe, tijolo de barro”. 

No Brasil a arquitetura colonial é a que se estende do descobrimento do Brasil 1500 até a 
Independência 1822. Os materiais utilizados eram arcaicos, as paredes como as casas eram 
uniformes. Devido possuir-se técnicas arquitetônicas manuais e ineficientes as edificações 

1Foi utilizada a palavra lendas por que esta descrita é apenas uma das inúmeras maneiras de descrever his-
tórias contadas e difundidas até hoje, por moradores de diversas idades. Essa exploração do que é lendário, 
mas, é incorporada a cultura dos habitantes que ali residem é o que fazem uma entidade de quase 300 anos 
sempre aparentar rejuvenescida.
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possuíam dificuldade estrutural  tentavam-se compensar essas possíveis complicações  
com o conhecimento popular e exportado, por exemplo, faziam paredes que deveriam 
cumprir a função estrutural. Vale registrar que nesse período os “arquitetos” se assim po-
demos os considerar eram anônimos.

Geralmente havia distinção do material, apenas entre casas mais importantes pedra e o 
barro, tijolos ou pedra e cal. E nas casas mais modestas as paredes eram de pau-a-pique, 
adobe ou taipa de pilão. No entanto em Bocaiuva essa dicotomia não ocorreu em que a 
igreja e as residências comuns possuíam simples materiais- o adobe.

A arquitetura colonial é marcada também por coberturas com duas águas presente na 
antiga paróquia. Uma característica peculiar em Bocaiuva são as torres da paróquia que 
quebrando os paradigmas de torres circulares das igrejas coloniais brasileiras possuem 
formato quadrangular. Essa simplicidade da construção é a corroboração de um período 
em que a forma de construir é proporcional a tecnologia e  o material. Época essa em que 
o trabalho ainda era manual e a força de trabalho escravocrata.

Figura 1: Antigas de Bocaiuva (Álbum n°1). Fonte: Bim Brandão

Arquitetura Moderna

Citado por Renata Mirian Alves (2012),  conforme Jornal Estado de Minas:

A matriz do Senhor do Bonfim, uma edificação iniciada no século 
XVIII, foi sendo “enriquecida” e “crescida” até o início do século XIX 
quando ganhou a “forma” que a fez representante de uma arquitetura 
ímpar. No entanto, “nem Senhor do Bonfim salvou a igrejinha de Bo-
caiúva”, como expressou reportagem do Jornal Estado de Minas de 20 
de junho de 1979, que trazia entre texto e imagens, a  “agonia” de um 
“templo centenário” que tombara entre os dias 01 a 04 de junho de 1979. 
Esse cenário mudou, descaracterizou-se. 

Tendo como origem a Europa, o Modernismo chega ao Brasil na primeira década do sé-
culo XX (Nestor Goulart, 1987). Os projetos do modernismo possuem racionalismo e 
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funcionalismo. Construída no estilo moderno a matriz do Senhor do Bonfim de Bocaiuva 
congrega essa razão representada por formas geométricas, poucos ornamentos, integra-
ção da arquitetura com o paisagismo e  simplicidade por todos os seus ângulos.

Outras fortes características modernas (encontradas na matriz de Bocaiuva) são a utiliza-
ção de vidros rompendo com janelas tradicionais e ainda utilização de brise- soleils. Outra 
Importante evolução é o esqueleto estrutural em que os ambientes diferentemente da era 
colonial não utilizam as paredes como elemento estrutural, o que traz maior liberdade e 
mobilidade para a edificação.

Existem diferenças marcantes entre arquitetura colonial e moderna no Brasil que são dig-
nas de registro. Na colônia o movimento no Brasil teve aspecto mais isolado e único, já no 
modernismo devido ao desenvolvimento dos meios de comunicação e transporte permi-
tiram integração entre o movimento no Brasil e do mundo que fica claro com encontros 
de arquitetos brasileiros com Le Corbusier.   

Figura 2 – Igreja do Senhor do Bonfim- Bocaiuva/MG. Fonte: Marcelo A. Neves (2007)

Legado 

A antiga paróquia carregava forte simbolismo que deixa saudades ainda hoje, mesmo  já 
se passando 36 anos; quando sua demolição aconteceu, foi sem dúvidas contrariando a 
diversos moradores que a tinham como parte de suas trajetórias. Esse palco onde apren-
deram a cultivar a fé e ensinados os ensinamentos da religião católica, deixou incertezas 
e saudade.

Como descreveu Dr. Alberto Caldeira (2012). Tentando amenizar esse cenário de melan-
colia e dúvida, recentemente quando foi- se ampliar o Hospital Municipal de Bocaiuva es-
pecificamente com a construção da Maternidade Lia Brandão, agregou- se ao plano inicial 
uma valorosa ideia a construção de réplica da velha Igreja do Senhor do Bonfim no pátio 
do hospital. Essa réplica enalteceu a cidade, pois se agregou mais um ponto turístico.
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A antiga igreja foi pautada pela devoção, explicados por ser a representatividade do sur-
gimento e crescimento da igreja e cidade. O que ficará, em suma, será o saudosismo para 
aqueles que a sobrevivência da igreja de outrora será permanente na memória.

4. CONCLUSÕES:

Foi explicitada a proveniência da matriz do Senhor do Bonfim de Bocaiuva que é advinda 
do universo lendário e sua sucessão de nomes. Posteriormente ao surgimento, no século 
XIX a matriz passou a encantar por seu amadurecimento e características pautado em 
caráter singular. Já em fins do século XX, foi visto a queda da antiga igreja e substituição 
por outra com outro estilo e capacidade. Foi retratado ainda a ligação de igreja e cidade. 
Por último explicitou- se o legado da antiga igreja que teima a sobreviver em: quadros, fo-
tografias, histórias estes motivaram a construção de réplica entrando no roteiro turístico. 

O resumo foi concebido com a intenção de pulverizar uma história rica e contempo-
raneamente menosprezada, moradores quem não conheceram a antiga igreja e nem o 
cenário de construção da atual paróquia na referida cidade possuem poucas referên-
cias, principalmente científicas de páginas da própria história. A matriz do Senhor do 
Bonfim de Bocaiuva devido sua representatividade/tradição/imponência deve suscitar 
um número maior de pesquisas e estar em posto elevado  merecido em conhecimento 
popular e valor histórico.
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MINHA CASA MINHA VIDA RURAL: IMPACTOS NA PAISAGEM RURAL E NOS 
MODOS DE VIDA DE UMA POPULAÇÃO QUILOMBOLA
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GUEDES JUNIOR¹; AMARO SÉRGIO MARQUES²

1Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Santo Agostinho.
2Mestre em Desenvolvimento Social e Docente das Faculdades Santo Agostinho.

Objetivo: Analisar o impacto da implantação do Programa Nacional de Habitação Rural 
– PNHR na comunidade quilombola de Palmeirinhas, localizada na zona rural do muni-
cípio de Pedras de Maria da Cruz-MG.  Metodologia: O PNHR foi criado no âmbito do 
Programa Minha Casa Minha Vida, e tem como objetivo subsidiar a produção de unidades 
habitacionais aos agricultores familiares e trabalhadores rurais. Após uma ampla revisão 
da literatura, utilizando o Portal CAPES, bem como outros sites de busca especializados, 
optamos pela pesquisa de campo, que ocorreu no primeiro semestre deste ano. Foi feito 
então um levantamento fotográfico e o desenho das principais tipologias arquitetônicas, 
das edificações antigas e das novas pertencentes ao PNHR desta comunidade. Também 
utilizamos um questionário semiestruturado para coletar dados referentes à infraestrutu-
ra instalada, bem como os padrões construtivos das edificações. Os questionários foram 
aplicados com algumas famílias que ocupavam o núcleo central da comunidade, além de 
algumas lideranças locais. Resultados: Percebemos que as novas unidades, em geral, não 
atendem às demandas dos moradores locais, uma vez que a tipologia adotada de (sala, 
cozinha, banheiro e dois quartos) não atende ao número de membros das famílias; que 
muitas vezes possuem mais de dez membros. Notamos que as famílias continuaram a uti-
lizar as antigas residências, uma vez que na nova edificação, não foi inserido a construção 
de um fogão á lenha, característica cultural importante para as comunidades rurais qui-
lombolas. Conclusão: O Governo Federal, ao incentivar este programa, optou pela cons-
trução em alvenaria, sem levar em conta outras técnicas construtivas vernaculares, como 
a taipa de mão, ou o adobe, que são típicas das construções das comunidades quilombolas; 
desta forma, os membros destas comunidades estariam abandonando as antigas técnicas 
e optando pelo uso da alvenaria convencional. Ocorrendo, assim, um empobrecimento da 
cultura uma vez que a mesma tipologia deste programa, estaria se repetindo em grande 
parte, em muitas localidades, sem levar em conta as características culturais e sociais des-
tas comunidades. Parece ser importante uma maior reflexão sobre este tema, no sentido 
de resgatar as antigas técnicas construtivas destas comunidades, bem como pensar novas 
tipologias que atendam verdadeiramente aos anseios das comunidades tradicionais.
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O PAPEL DA CENOGRAFIA NAS ADAPTAÇÕES CINEMATOGRÁFICAS DE 
FANTASIA

MARCELLO OLIVEIRA COSTA1

1Acadêmico do Curso Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Santo Agostinho

INTRODUÇÃO

Levando em conta a grande demanda pela produção cinematográfica de fantasia no país, 
exposta pelo sucesso de obras como O Senhor dos Anéis e Harry Potter nas bilheterias do 
Brasil (MÈRCHER; CASAGRANDE, 2013), o presente artigo visa compreender e exem-
plificar o papel da cenografia na adaptação cinematográfica de obras literárias de fantasia, 
tomando como ponto de partida e exemplo as representações cenográficas dos filmes da 
saga Harry Potter, que são as adaptações cinematográficas fantásticas de maior prestígio e 
bilheteria em caráter mundial e nacional (BOX OFFICE MOJO, 2015).

MATERIAIS E MÉTODOS

Para desenvolvimento da presenta pesquisa, que se configura como pesquisa básica quali-
tativa e exploratória, utilizou-se pesquisa bibliográfica acerca dos temas previamente pro-
postos, junto à análise de imagens, vídeos e entrevistas de membros das equipes técnicas 
responsáveis pelo processo de projetação cenográfica de determinados filmes de fantasia. 

RESULTADOS

“Indiscutivelmente, as duas formas mais populares de se contar histórias em nossa cultura 
moderna são literatura e filme” (YOUNG, 2015, p. 1), e para que se compreenda de manei-
ra clara o processo das adaptações cinematográficas da literatura, é necessário que se es-
clareça que “o cinema trabalha com meios de representação concretos” (OLIVEIRA, 2006, 
p. 52) enquanto “a literatura trabalha com abstrações” (OLIVEIRA, 2006, p. 52). Segundo 
Stuart Craig (apud SIBLEY, 2014, p. 32), diretor de arte responsável pela cenografia dos 
filmes de Harry Potter, “o processo de filmagem consiste em dar ao público imagens que 
contribuam para a narrativa [...] e eliminar qualquer coisa que dificulte a compreensão e 
acompanhamento da história”, enquanto “na maioria ficção literária, muitos elementos 
arquitetônicos são deixados inteiramente à imaginação dos leitores, especialmente porque 
o autor corre o risco de perder o impulso de uma narrativa descrevendo cada detalhe su-
pérfluo” (YOUNG, 2015, p. 2).

Segundo Holland Young (2015, p. 2), “a maior diferença entre os ambientes físicos criados 
para filmes e a arquitetura convencional homologa é a função. Um set de filmagem se 
preocupa exclusivamente em atender às necessidades de sua narrativa; por conseguinte, 
estes conjuntos são construídos apenas na medida em que a câmara irá mostra-los”, e para 
criar esses sets, é comum que os diretores de arte recorram à ajuda dos autores das obras 
em questão, como aconteceu na saga Harry Potter, em que Stuart Craig, diretor de arte, 
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se reuniu à J.K. Rowling antes das filmagens dos filmes, para que se estabeleça parâme-
tros de como seria a cenografia do filme (CRAIG apud SIBLEY, 2014, p. 14). Entretanto, 
por maior que seja a colaboração dos autores, que na maioria das vezes passam uma vi-
são cenográfica generalizada, as informações de um cenário devem ser minuciosamente 
pensadas e retratadas, recorrendo à riqueza de elementos arquitetônicos dos estilos que 
representam a época e o contexto em que a obra se passa. (CRAIG apud SIBLEY, 2014).

“O gênero fantasia, dentro da produção cinematográfica, ocorreu como um desdobra-
mento do teatro que, por sua vez, desdobrava-se da literatura fantástica, cujo discurso 
buscou tornar críveis mundos, personagens e situações que fugiam da atual percepção 
da realidade” (MÈRCHER; CASAGRANDE, 2013, p. 179), e levando em conta que estes 
cenários também devam fugir da percepção de realidade, o desafio dos diretores de arte é 
ainda maior, pois é preciso que se crie em três dimensões um cenário irreal, o que justifica 
a grande utilização de efeitos visuais nos filmes do gênero em questão, e que teve como 
consequência a criação de “uma indústria de produção que atende às demandas de mer-
cado” (MÈRCHER; CASAGRANDE, 2013, p. 180), que por sua vez, busca cada vez mais 
realismo na sua retratação, levando em conta que 

as tecnologias digitais operam em Hollywood como coadjuvantes essen-
ciais na presentificação (sic) das realidades apresentadas nos blockbus-
ters. Nesse sentido, o impulso que dirige tal tipo de experiência não 
está muito distante da pulsão cultural responsável pelos panoramas do 
século XVIII ou dos experimentos contemporâneos com aparatos de 
realidade virtual. Os dinossauros digitais de Parque dos dinossauros 
(Steven Spielberg, 1993) devem parecer reais segundo nossos códigos de 
representação cultural, mesmo que não possamos ter certeza absoluta 
de como um dinossauro real se pareceria. Essa pulsão cultural é consti-
tutiva da experiência da imagem no Ocidente, movida continuamente 
por um desejo crescente de realismo (FELINTO apud MERCHER; CA-
SAGRANDE, 2013, p. 188).

Segundo Young Holland (2015, p. 28), 

ficções históricas e fantásticas são gêneros conhecidos pelo frequente 
uso de castelos. Essas fortalezas medievais por si próprias são capazes de 
prover a natureza dos mitos e superstições que caracterizaram certa era, 
como evidencia ‘O Homem da Máscara de Ferro’ de Randall Wallace, e 
‘Excalibur’, de John Boorman.

E por esse motivo, é também bastante comum que se usem locações reais do período em 
questão para que se grave as cenas de alguns filmes, como ocorreu com a Universidade de 
Oxford em “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, onde utilizaram de edifícios com caracte-
rísticas góticas da faculdade de Oxford  para rodar o filme (SIBLEY, 2014, p.32). Os usos 
dessas locações muitas vezes inspiram a construção dos demais cenários da obra para que 
se mantenha uma coerência arquitetônica durante todo o filme. (CRAIG apud SIBLEY, 
2014, p. 33).
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Outro fenômeno que também se destaca por sua cenografia adaptada é O Senhor dos 
Anéis (2001-2003) com o desafio aceito por Peter Jackson de transmitir em filme um dos 
maiores clássicos da literatura fantástica (ELMER et al. 2015, p. 162), filme este que abriu 
as portas para o grande desenvolvimento da cenografia fantástica como se tem hoje ao 
ganhar o Oscar de Melhor Direção de Arte (Academia de Artes e Ciências Cinematográ-
ficas, 2003). 

Embora seja constante a utilização de locações já existentes e dos efeitos visuais para as 
filmagens de filmes fantásticos, o processo de construção de cenários para a produção 
desses filmes é ainda comum. Estando os materiais utilizados mais recorrentes o gesso, a 
madeira, e a construções de maquetes  para filmagens panorâmicas e de longa distância 
(WARNER BROS, 2013). E essas funções em muito acrescentam ao papel do Diretor de 
Arte ao filme, pois cabe a ele todo o processo de projetação destes, desde as ideias iniciais 
até o todo construído (WARNER BROS, 2011).

CONCLUSÃO

Levando em conta que a recepção crítica e a bilheteria de filmes fantásticos no Brasil, 
nota-se que “de acordo com alguns cineastas, foi por causa do realismo no cinema nacio-
nal que o espaço destinado à fantasia foi ocupado por filmes estrangeiros” (MÈRCHER; 
CASAGRANDE, 2013, p. 184), e por estes motivos, Mèrcher e Casagrande (2013, p.189) 
afirmam que ainda há muito a ser aprimorado em técnicas de produção de filmes fantás-
ticos nacionais, e dentre esses fatores está a cenografia, que se baseia muito em técnicas 
manuais, sendo necessário que se invista na utilização de artes manuais, que por sua vez, 
“passaram a produzir muito de suas construções cênicas por meio da realidade virtual”. É 
também na cenografia onde destaca-se o papel do Arquiteto, pois

deve expressar-se através dos conhecimentos fundamentais sobre as 
qualidades do espaço que se apresenta. [...] Trata-se da ciência da ar-
quitetura e de sua comunicação ao mesmo tempo importante e vital. 
A ciência oferece à arte a base racional e a ajuda a refletir seu futuro” 
(SVOBODA apud URSSI, 2006, p.68). 

Segundo Mèrcher e Casagrande (2013) é, por fim, necessário que também se invista na 
produção de fantasias não-infantilizadas no país, de forma que sejam produzidas com 
padrões suficientes para que se concorra com a oferta estrangeira, pois “essa infantilização 
da obra – e da própria cenografia [...] – soma-se ao encarecimento das artes aplicadas e ao 
predomínio do realismo social de forma a dificultar a produção nacional do gênero anali-
sado e suas artes aplicadas” (MÈRCHER; CASAGRANDE, 2013, p.189).
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho versa sobre a proposta de revitalização do Parque de Exposições Adail 
Melo localizado no município de Salinas, Minas Gerais, que desempenha papel impor-
tante para a cidade, apresentando-se sem atrativos e urbanística empobrecida. A pesquisa 
tem como objetivo relatar a importância do resgate arquitetônico, urbanístico, ambiental 
e cultural trazendo a inovação na integração de espaços e funções de ambientes, demons-
trando a importância para a evolução da cidade. É desenvolvido um referencial teórico, 
baseado em pesquisas de autores que trazem discussões sobre o tema proposto: a revita-
lização do parque de exposições Adail melo bem como inserção de um parque urbano e 
de incubadoras de mico negócios. Para tanto, apresenta diretrizes para uma estratégia de 
revitalização baseada em inovação e integração como alternativas empregadas em estru-
turas, formas, ambientes e funções o que influencia no socioeconômico da região.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi a revisão de literatura sobre o assunto e o questionário de levan-
tamento de dados junto ao público-alvo a fim de coletar informações em relação ao assunto 
pesquisado. A coleta de informações auxiliou no desenvolvimento da pesquisa para que fun-
cione como base principal para o desenvolvimento do trabalho final de graduação do curso 
de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades de ciências Exatas Santos Agostinho. Foram 
levantados dados através de sites institucionais de faculdades importantes que funcionam 
no município de Salinas para a concretização da proposta de incubadora de base tecnológica 
e tradicional. Além disso, foram realizadas entrevistas para concluir a importância de revi-
talizar o parque com alternativas que potencializam o seu uso regional. Foram consultadas 
para suporte, leis e normas, dentro da área, que formalizam determinadas funções proposta 
para a pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com a presente pesquisa busca-se contribuir para o crescimento socioeconômico regio-
nal e o desenvolvimento da cidade como o mesmo. Apresenta como objetivo a revitaliza-
ção de um espaço integrando-o com vários aspectos que agregam valor a região, assim, foi 
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necessário então compreender questões que envolvem a urbanização, da sua importância 
para a sociedade, bem como entender a contribuição que a proposta faz para a cidade 
como um todo. A cidade de Salinas é escassa de áreas públicas.

Sob o aspecto urbanístico, a pesquisa apresenta uma revitalização urbana a inserção do 
parque urbano no parque de exposições, o que trará vida ao espaço A revitalização urbana 
está relacionada com a inserção do parque urbano na proposta em análise, contribuindo 
para o espaço urbano como um todo.

Macedo e Sakata (2003) abordam a temática das estruturas urbanas nos dias de hoje:

Atualmente, com a temática de requalificação dos espaços urbanos, 
principalmente das áreas centrais das cidades, com a demanda crescen-
te de espaços de recreação e lazer e com a introdução das dimensões 
ambiental e paisagística no planejamento, a temática do Parque Urbano 
assume papel e centra no desenvolvimento dos planos e projetos urba-
nos. (MACEDO; SAKATA, 2003, p. 16) 

Assim se dá ais importância aos parques urbanos para a cidade, melhora a qualidade de 
vida da região como um todo, em aspectos sociais, ambientais e urbanísticos.

Embora as cidades apresentam áreas verdes públicas onde a população possa desfrutar de 
momentos de lazer, contato com a natureza, socializar, etc; a população não vem sendo 
estimulada a utilizar os espaços públicos, o que acaba gerando pouco preocupação dos 
responsáveis no que tange o planejamento.

Um parque de exposições agrega atividades voltadas, principalmente, ao agronegócio. A 
proposta traz a revitalização de uma área voltada para atividades de agronegócios e co-
merciais que implicam diretamente no desenvolvimento da cidade em aspectos socioe-
conômicos e culturais. As atividades compiladas na pesquisa são tipicamente regionais, 
que além de movimentar negócios na cidade, têm o papel de fomentar a cultura através 
da feira de artesanato, do próprio agronegócio e de fornecer espaços para eventos que 
envolvam maiores púbicos.

As incubadoras de micro negócios é uma inovação que vêm sendo implantada em diver-
sas regiões trazendo uma enorme contribuição em aspectos econômicos, sociais, educa-
cionais e culturais. Segundo a Agência USP de Inovação, uma incubadora de empresas é 
um mecanismo que estimula a criação e o desenvolvimento de micro e pequenas empre-
sas, oferecendo suporte técnico, gerencial e formação complementar do empreendedor.  

Na região do município de Salinas, é possível a implantação de incubadoras pelo público 
estar presente nas duas instituições importantes para a região, A IFNMG (Instituto federa 
do norte de Minas Gerais) e a Unimontes, com 9 cursos presencias e 7 técnicos cursos 
presencias técnicos no total. Projetos de incubadora de empresas tem gerado emprego 
e renda nas regiões e tem contribuído para relevância da cultura regional, garantindo o 
desenvolvimento socioeconômico e cultural. (Neermann, 2001)
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Para Martinez (2000), a qualidade da composição de um projeto está na disposição de 
seus espaços essa afirmação, a proposta arquitetônica do tema proposto é interagir espa-
ços com usas especificas funções dando lhes uma estrutura para uso racional da região, 
monitorada por ordens públicas. 

Com base nos estudos, foi possível observar que trazer uma proposta de revitalização de 
um parque de exposições e integra-lo com várias atividades de lazer, cultura, educação e 
o agronegócio, contribui para fomentar atividades que possam oxigenar a economia e a 
cultura do município.

CONCLUSÕES:

O município de Salinas MG, local para a proposta de Revitalização do Parque de Exposi-
ções Adail Melo, carece de espaço que contemple todos os aspectos citados anteriormente. 
Com a chegada das faculdades na cidade, com o crescimento dos produtos tradicionais 
regionais e da falta de local apropriado para realização de feiras de agronegócios, se torna 
ainda mais viável a necessidade de se conceber um espaço com potencial para o agrone-
gócio e eventos regionais, motivando uma política de organização espacial apropriada à 
função a que se destina a infraestrutura. 

No decorrer do trabalho, foi possível constatar a importância da conservação e o potencial 
das funções culturais regionais do parque de exposições. Cabe ressaltar que este local foi 
criado com o mesmo objetivo, mas não possui o reconhecimento e nem estrutura que o 
contempla culturalmente.

Percebe-se que para desenvolver tal proposta é necessário se aprofundar mais no enten-
dimento das necessidades e demanda dos usuários, bem como procurar desenvolver um 
ambiente agradável que propicie uma valorização da região e que convida os usuários a 
participar e interagir atingindo todas as metas almejadas por meio da ação de revitaliza-
ção do local. 

Um dos principais intuitos de tal proposta, é proporcionar a população de salinas e região 
por meio da arquitetura e urbanismo uma nova realidade funcional, por meio desta trans-
formação de um espaço valorizando-o, tanto em forma como em função. 
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A Revolução Industrial marcou o início do processo de desenvolvimento das principais 
técnicas e dos materiais da construção civil contemporâneos. O presente trabalho tem 
como objetivo desenvolver análise sobre a evolução dos materiais de construção ao longo 
do século XIX e suas implicações nas novas formas arquitetônicas desenvolvidas a partir 
do século XX. Para desenvolvermos a proposta deste estudo adotaremos a metodologia 
de revisão bibiográfica desenvolvendo análises a partir das teorias de Frampton (2008), 
Castells (1999) e Montaner (2002). Fundamentada na capacidade de “domínio” da nature-
za e consciência humana o homem evolui consideravelmente para atender às necessidades 
impostas pela indústria. O desenvolvimento técnico na área de materiais de construção 
trouxe para o momento o uso do ferro que pelo processo técnico evolutivo se aprimo-
rou e permitiu uma revolução no processo construtivo do período por meio do uso de 
estruturas pré-fabricadas e edificadas em concreto armado – permitindo o surgimento 
dos “esqueletos estruturais”. As transformações apresentadas representam a influência da 
indústria na organização social. Os resultados da análise proposta evidenciam-nos que a 
superação do uso do ferro forjado para ferro fundido permitiu o novo desenho urbano a 
partir de novos materiais: pré-fabricados, cabos de aço, concreto armado e vidro. Os cená-
rios urbanos do Antigo Regime constituídos por edificações voltadas aos anseios de uma 
nobreza e do poder religioso dão lugar às aspirações burguesas desenvolvendo estruturas 
alinhadas aos trens – estações, linhas – as edificações industriais, pontes de grandes vãos, 
e edifícios verticalizados. Conclui-se assim que o avanço técnico dos materiais de cons-
trução e da engenharia estrutural nos anos de 1800 são fundamentais para o desenvolvi-
mento de estruturas de grandes vãos, desenvolvimento dos processos de verticalização e 
premissas para os movimentos arquitetônicos desenvolvidos ao longo dos século XX e 
movimentos contemporâneos que exploram amplamente a plasticidade do concreto ar-
mado, estruturas pré-fabricadas e vedações em vidro.

Palavras-chave: Materiais de construção, Arquitetura, Indústria, Tecnologia.
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O presente trabalho tem como objetivo abordar a temática sobre o surgimento das cida-
des antigas, evidenciando os fatores que possibilitaram sua origem e desenvolvimento. 
Para atendermos aos objetivos propostos utilizaremos metodologia centrada em um es-
tudo de caráter descritivo, através de revisão sistemática da literatura, usando como base a 
fundamentação teórica autores que desenvolveram estudos sobre o tema abordado – Be-
nevolo (2012), Munford (1998), e Sjoberg (1972). O processo evolutivo da humanidade se 
acentua quando o homem começa a atuar como agente transformador do espaço físico, 
adaptando-o às suas necessidades. Os nômades alteravam o ambiente de forma superficial 
servindo-se da natureza em alimentos e moradia. O desenvolvimento de novas técnicas 
de agricultura e pecuária implicou na transformação do espaço físico dando origem as 
primeiras aldeias e a produção do excedente alimentar. A revolução agrícola trouxe consi-
go uma nova ordem de trabalho: os dominantes, que detinham o poder; e os subalternos, 
responsáveis pela produção de alimentos e de excedentes. Tal transformação propiciou a 
consolidação dos primeiros aldeamentos e evoluções nos setores da comunicação e dos 
serviços em geral. As cidades antigas estão também vinculadas aos fatores geográficos – 
civilizações em áreas à beira rios – que elaboraram técnicas para a irrigação dos campos 
de lavoura e usufruíam de terras férteis. Os resultados obtidos nos evidenciaram que 
diversas circunstâncias favoreceram o aperfeiçoamento gradativo das técnicas de produ-
ção, fazendo com que se estabelecessem vilas e desenvolvessem sociedades cada vez mais 
complexas, constituindo cidades como as do vale compreendido pelos rios Tigre, Eufrates 
e Nilo. Podemos citar também exemplos na Suméria, e em menor número ao norte, em 
Acade. Concluímos assim que as cidades desenvolvidas nessas regiões são representações 
do desenvolvimento humano em diversos aspectos dispostos nos seguimentos políticos, 
econômicos, sociais e culturais. Há que se destacar a contribuição deste processo para a 
compreensão do surgimento e evolução das cidades evidenciando as primeiras organiza-
ções urbanas e o desenvolvimento de técnicas construtivas e estilos arquitetônicos.

Palavras-chave: Cidades Antigas, Neolítico, Arquitetura, Evolução.
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INTRODUÇÃO

Neste resumo expandido objetiva-se discorrer sobre o patrimônio cultural tombado, buscando focalizar 
a Escola Estadual João Alcântara, bem histórico e cultural de Porteirinha, município do Norte de Minas. 
Obteve-se resultados de pesquisas sobre a história da escola desde a sua fundação em 1912 até os dias atuais, 
sobre o decreto de tombamento que foi realizado com o propósito de preservar o bem que além de seu valor 
histórico, tem também uma valiosa representação afetiva para a comunidade. O tombamento foi concedido 
pelo Decreto nº 588/2002 de 09 de abril de 2002. Abaixo um trecho retirado do parecer de tombamento:

A edificação é simples, já tendo sofrido diversas descaracterizações. 
Contudo, a Escola João Alcântara foi a primeira escola da cidade. Pos-
sui, por isso, além de seu valor histórico, um grande valor afetivo para a 
comunidade. Uma grande parte dos adultos que nasceu em Porteirinha 
e nela ainda vive, estudou nessa escola. Naquelas salas, corredores e pá-
tio ainda ecoam as vozes de tantos que ali passaram e que hoje formam a 
liderança local. Portanto, recomendo a Escola João Alcântara para tom-
bamento como forma de preservar um marco na história da cidade e as 
estórias e lembranças de tantos que por ali passaram. (trecho do Con-
selho Municipal de Patrimônio Cultural de Porteirinha, 14/05/2003) 1

Baseada na busca da preservação do ambiente original de surgimento da Escola, a defi-
nição do perímetro de entorno optou incluir a Praça Tiradentes, que também está sendo 
tombada, o trecho das ruas Marechal Floriano Peixoto e Marechal Deodoro onde surgi-
ram as primeiras casas da cidade. 

1. HISTÓRICO DA ESCOLA ESTADUAL JOÃO ALCÂNTARA

No ano de 1912 foi fundada pelo Sr. João Alcântara de Oliveira, vereador de Grão-Mogol, a 
primeira escola de Porteirinha. Sua primeira professora foi a normalista Dona Gregória Lima. 
A escola funcionava em uma casa situada na antiga Praça da Bandeira (atual Praça Anfrísio 
Coelho), em frente à Igreja Matriz de São Joaquim, ao lado do antigo hotel de Dona Lica. 

No início a escola era mista, com meninos e meninas estudando em uma mesma turma. 
Mas, logo depois houve um desmembramento, ficando Dona Gregória com a classe femi-
nina e o Sr. José Américo Silveira com a classe masculina. A escola foi se expandido e em 
30 de junho de 1937, a escola passa a ter quatro classes, com os alunos cursando até o 3º 
ano primário. Após “tirarem” o 3º ano os alunos saiam, geralmente para Montes Claros, 

1COELHO, M. V. C. Dossiê de Tombamento da E. E. João Alcântara.  1ª Ed. Porteirinha.2002.
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Diamantina ou Salvador, onde “enfrentavam” o curso de admissão ao ginásio. Nessa épo-
ca a escola passa a funcionar na casa localizada na esquina da Praça da Bandeira com a 
Rua Barão do Rio Branco, e a chamar-se Escolas Reunidas, sendo a sua primeira diretora: 
Dona Rosalva Antunes da Silva.

Em 02 de julho de 1946, as Escolas Reunidas foi elevada a Grupo Escolar João Alcântara, 
recebendo esse nome como forma de homenagear o seu fundador. Como diretora, foi 
nomeada a professora Maria Lisbela Pereira, esposa do Sr. Domingos Alcântara, sobrinho 
do fundador da escola. 

Em 1955, a escola precisava ampliar seu espaço e passou a funcionar no prédio em que até 
hoje se encontra instalada. 

Grupo Escola João Alcântara na década de 50. 1

2. DESCRIÇÃO E ANÁLISE ARQUITETÔNICA

Edificação de grande simplicidade, construída em meados da década de 50. Desenvolve-se 
em pavimento único com o partido arquitetônico em “L” com cobertura de duas águas de 
telha francesa. 

Vista parcial do telhado 2

3Disponível em: <https://www.facebook.com/EEJoaoAlcantara?fref=ts>. Acesso em: 29 mai. 2014
2COELHO, M. V. C. Dossiê de Tombamento da E. E. João Alcântara.  1ª Ed. Porteirinha.2002.
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A volumetria mostra corpo principal horizontal composto de dois planos, com varanda nos 
fundos, e dois corpos dispostos perpendicularmente ao corpo principal, sendo um corpo à 
direita em forma de “L” e um outro corpo horizontalizado à esquerda. O pano de fachada  
mais avançado do corpo principal recebe uma sequência de vãos, 8 pares, em verga reta, 
vedados em esquadrias de metalon e vidro. No pano da fachada mais recuado localiza-se o 
hall de entrada e a sala da secretaria, conformado por pórtico em verga reta e dois vãos, ve-
dados em esquadrias de metalon e vidro. A fachada posterior apresenta 4 vãos (portas): três 
vedados com folha metálica e um em madeira (mantendo a vedação original).

A Escola não tem estilo definido, pois foi construída de acordo com as necessidades da 
população local, atendendo adequadamente a demanda de estudantes do ensino funda-
mental. Possui espaço amplo para que as crianças possam brincar e praticar atividades 
físicas, localizado próximo a uma árvore de grande porte plantada no dia 21 de setembro 
de 1955 e sua importância foi registrada no poema “A Carta da Árvore” publicado no livro 
“E. E. João Alcântara. Há 100 anos fazendo história 1912-2012’’. 

 
Fachada Atual da E.E. João Alcântara. 3

3. PATRIMÔNIO HISTÓRICO EM MINAS GERAIS

Cerca de 60% do patrimônio histórico do Brasil se abriga em Minas Gerais que possui 
rico conjunto arquitetônico representativo do sistema colonial luso-brasileiro4. A Supe-
rintendência do IPHAN em Minas Gerais ocupa sua sede na Praça da Estação, em Belo 
Horizonte. O imóvel é uma referência significativa do desenvolvimento da arquitetura e 
da história da capital mineira, sendo tombado pelo estado e pelo município.

Segundo o Arquiteto Flávio Lemos Carsalade (EA\UFMG) 5:

3Disponível em: <https://www.facebook.com/EEJoaoAlcantara?fref=ts>. Acesso em: 29 mai. 2014
4 Luso-brasileiro é qualquer coisa que envolva conjuntamente Portugal e Brasil.
5Flávio Lemos Carsalade Arquiteto - que presidiu o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB/MG) e foi secre-
tário municipal de Administração Urbana Regional Pampulha da Prefeitura de Belo Horizonte – responde 
há cerca de um ano pela direção da Escola de Arquitetura da UFMG (EA/UFMG), onde dá aulas.
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A discussão fundamental, no momento, acredita que seja a sustentabi-
lidade do patrimônio e aspectos como a sustentação econômica para a 
preservação. Isso é um obstáculo que aflige os órgãos, porque eles preci-
sam dar conta de tarefas infinitamente maiores do que podem do ponto 
de vista orçamentário.  

MÉTODO DE PESQUISA

O presente resumo expandido foi estruturado a partir de pesquisas em arquivos históricos 
da cidade de Porteirinha, livro do centenário da escola, consultas nos documentos da se-
cretária da escola e em textos da internet.

CONCLUSÕES

O presente artigo permite ampliar a preservação e valorização do patrimônio histórico de 
Porteirinha. Abrange o grande valor cultural por ser uma Escola Centenária pelo qual a 
comunidade adquiriu reconhecimento e afeto.

Como foi possível observar, a Escola possui bom funcionamento atendendo a demanda de 
alunos do ensino fundamental de grande parte da população. Os professores e funcioná-
rios se sentem privilegiados por trabalhar numa escola de valor significativo para socieda-
de local, exemplo disso foi a criação de um livro, em seu centenário, contando toda a sua 
história, com depoimentos que confirmam a importância cultural do bem.

A arquitetura foi resultado das reformas e ampliações da escola para adaptar as novas ne-
cessidades de forma a preservar a sua identidade.

Este artigo contribui para salientar a importância do bem tombado e ser fonte de infor-
mações quanto à história e a arquitetura da Escola, principalmente voltado para busca de 
pesquisas.
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RESUMO:

O presente trabalho tem como finalidade analisar a responsabilidade descrita para as as-
sociações de bairro, principalmente na sua relação com a comunidade, buscando uma 
participação democrática e de inclusão social dos moradores. Por isso, com o intuito de 
alcançar a participação de todos na efetivação dos direitos, analisa-se a efetivação das 
associações no meio em que foram constituídas, suas definições e características. A pro-
blematização surge quando não identificamos na comunidade a participação efetiva das 
associações. Cumpre o objetivo desse trabalho identificar o que é possível realizar quando 
englobada com a participação dos moradores e força política. Para o desenvolvimento 
dessa pesquisa, utiliza-se a sistematização integrada de normas, além de entendimentos 
doutrinários, notícias e trabalhos científicos sobre o assunto. Entende-se pelo estudo do 
presente trabalho que cabe à associação a função de integrar a cidadania e busca dos direi-
tos coletivos ao meio de sua criação.

Palavras-chave: Associação de bairro. Constitucional. Cidadania

ABSTRACT

his study aims to analyze the responsibility described for neighborhood associations, es-
pecially in its relationship with the community, pursuing a democratic and social inclu-
sion of the residents participation. Therefore, in order to achieve the participation of all 
in the realization of rights, analyzes the effectiveness of the associations in the middle 
where it was made, their definitions and characteristics. The questioning comes when we 
do not identify the effective participation in community associations. Fulfills the objective 
of this work was to identify what can be achieved when enclosed with the participation of 
residents and political force. For the development of this research, it uses the integrated 
systematic standards, and doctrinal understandings, News and scientific papers on the 
subject. It is understood by the study of the present work it is for the association to func-
tion to integrate citizenship and pursuit of collective rights to the means of their creation.

Keywords: Neighborhood association. Constitutional. Citizenship

1. INTRODUÇÃO

Buscando a necessidade de garantir os direitos sociais do cidadão, foram criadas as asso-
ciações, de forma a facilitar a integração Estado-sociedade. Os direitos da comunidade, 
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considerados essenciais para o desenvolvimento do ser humano, busca, através de méto-
dos efetivos a concretização dos seus direitos através de um grupo finalístico criado por 
meio de estatuto social para defesa dos direitos, criadas pelo bairro em que se instauram. 

Assim como tratado no primeiro capítulo, há uma facilitação de garantia dos direitos so-
ciais pelas associações, assim coaduna Bernardo Gonçalves (2011), em que a aplicação dos 
recursos voltados para a comunidade garante a efetivação da cidadania.

Neste mesmo entendimento, Habermans (2003, p.2013), garante que o exercício da cida-
dania, quando buscado de forma plena, por meio da democracia participativa, depende 
de uma atuação positiva do cidadão que supõe compromisso, deixando o comodismo de 
lado, desenvolvendo o provimento de recursos da comunidade, e influenciando das deci-
sões que são do interesse dos pequenos grupos de moradores, tornando-se protagonistas 
da própria história.

O segundo capítulo vem trazendo o corolário e a caracterização dos direitos das associa-
ções. Assim como a primazia por garantia dos direitos, os estatutos sociais garantem como 
finalidade precípua dos grupos associativos o desenvolvimento de trabalhos que promo-
vam os fins sociais, atividades culturais, esportivas, educativas e outras dentro da comu-
nidade, buscar recursos que promovam o desenvolvimento da região, colaboração com o 
poder público e conselhos para a melhor tomada de decisões, alem de outras incumbên-
cias tratadas neste artigo com o objetivo de solucionar as necessidades dos moradores.

Mesmo com algumas críticas acerca da legitimidade das associações, observamos neste ar-
tigo que é de suma importância a reunião de moradores para a promoção dos direitos, por 
facilitar a integração dos recursos do Estado e promover os direitos sociais na comunidade.

2. ASPECTOS DO SISTEMA DEMOCRÁTICO NO DIREITO BRASILEIRO

O Brasil ao longo dos anos vem passando por um profundo amadurecimento democrático 
por parte dos seus governantes e sociedade. Uma apresentação formada sobre o assunto 
surge com as associações, abrindo espaço para as comunidades se manifestarem e conhe-
cerem os seus direitos. A efetivação desse direito é garantido por preceito fundamental 
elencado na constituição, ao buscar a garantia pelos direitos sociais. Conforme entendi-
mento de Andréas Krell (2002, p.20):

As normas programáticas sobre direitos sociais, que hoje encontramos 
na grande maioria dos textos constitucionais dos países europeus e lati-
no-americanos definem metas e finalidades, as quais o legislador ordi-
nário deve elevar a um nível adequado de concretização.

Com o objetivo de entendermos os direitos sociais em que se enquadram a cidadania, a 
busca por uma vida digna e humana. José Afonso da Silva (2005, p. 287) apresenta uma 
classificação dos direitos sociais positivados na Constituição de 1988, assim sendo a) di-
reitos sociais relativos ao trabalho; b) direitos sociais relativos à seguridade (compreendi-
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dos aqui os direitos à saúde, à previdência e assistência social; c) direitos sociais relativos 
à educação e cultura; d) direitos sociais relativos á moradia; e) direitos sociais relativos à 
família, criança, adolescente, jovem e ao idoso; f) direitos sociais relativos (relacionados 
ao meio ambiente).

É certo que o Estado sozinho não consegue garantir medidas sociais adequadas para to-
dos, então quando agimos em comunidade, por um representante, falicita a efetivação e 
garantia dos direitos sociais. Assim preleciona Daniel Sarmento (2010, p. 192-195):

(...) esta solução é profundamente comprometida com a efetivação dos 
direitos sociais, mas leva em consideração todas as dificuldades fáticas e 
jurídicas envolvidas neste processo, bem como a existência de uma am-
pla margem de liberdade para os poderes neste campo, decorrente não 
só da legitimidade democrática, como também de sua maior capacidade 
funcional.

Algumas críticas, não coadunadas por este artigo são doutrinariamente aceitas por alguns 
autores, por exemplo, ao invocar a cláusula da reserva do possível Bernardo Gonçalves 
(2011) garante que a possibilidade de facilitação dos direitos sociais por parte do Estado, 
garante uma prestação positiva ao meio social. Porém, autores como Dirley da Cunha e 
Andréas Krell defendem que a aplicação desses recursos e, com consequente implemen-
tação de medidas concretizadoras, como as associações comunitárias, só seria possível se 
restrita e limitada a esfera da discricionariedade, sintetizadas no plano de políticas públi-
cas destes e conforme as previsões orçamentárias.

Devido a essa dificuldade de prestação estatal pela participação democrática individual é 
que se busca uma união entre pessoas com interesses próprios para que concretizem junta-
mente na coletividade, como problema de todos. Assim esclarece WAUTIER (2001, p.11)

A principal função das associações é, sem dúvida, uma função social: 
constituídas de membros solidários, elas visam à constituição de uma 
comunidade de interesses baseada na defesa de direitos sociais iguais. 
Elas visam à criação de formas de inserção social e de responsabilização, 
assumindo o papel de mediação entre os cidadãos e instituições.

Sendo assim, integrando a associação como processo democrático coletivo para que foi 
criado, esclarece o advogado Wilson Campos (2013):

Use a associação como: - um instrumento de solidariedade entre os mo-
radores, - um espaço comunitário do povo na base, para trabalharem 
juntos e unidos por melhores condições de vida, - uma das ferramentas 
do povo organizado que toma consciência de sua dignidade como ser 
humano, - uma maneira de organizar as lutas e mobilizar os moradores 
para enfrentarem os problemas concretos que surgem da necessidade 
do povo, - um espaço privilegiado que faz crescer a consciência da classe 
oprimida, que deseja construir uma sociedade igualitária e justa, onde 
se possa realmente exercer a cidadania.
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A sociedade, então, se repune em grupos de forma a facilitar a incorporação dos direitos 
humanos e sociais na comunidade em que são constituídas. Através de uma realidade 
complexa a que estão sujeitos ao longo do contexto histórico, se efetiva a realização do 
direito, como também daqueles que o compõem.

3. ANÁLISE DO ESTATUTO DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES 

Juntamente com os direitos difundidos da Constituição Federal (1988) e o Código Civil 
Brasileiro, foi possível a formação da associação de moradores da região, atuando em de-
fesa dos interesses difusos e coletivos. 

As normas que regulam e limitam o direito de associação no país são: a) a Constituição 
Federal (1988): garantindo a liberdade de reunião e associação como direito e fundamen-
tal do homem; b) Código Civil (2002): regulamenta normas gerais sobre as associações; 
c) Lei de Registro Público: estabelece normas do registro no cartório das mesmas; d) Lei 
91/1935, modificada pela Lei 6639/1979 pelo Decreto-Lei 50517/1961 e pela Portaria da 
Secretaria de Justiça do Ministério da Justiça 11/1990: que institui a possibilidade das pes-
soas jurídicas de direito privado, entre elas as associações, obter título de utilidade pública. 

Conforme entendimento de Bernardo Gonçalves (2011, p. 225), a participação comunitá-
ria garante a efetivação dos direitos fundamentais, como normas que devem ser seguidas, 
e não alocados em um caráter eminentemente estatal.

Serão analisados os artigos com base na associação de moradores da cidade de Montes 
Claros, como representante do polo norte mineiro que é, fundada em 19 de abril de 1996.

Seu artigo 4º descreve a finalidade de sua representação, buscando a participação integrada 
dos moradores na solução dos problemas comunitários. Prima pelos valores socas como a 
preservação do meio ambiente, proteção do patrimônio cultural, histórico, artístico, arqui-
tetônico, estético, paisagístico, ecológico e turístico, além da fiscalização do cumprimento 
da legislação urbanística, orçamentária e de defesa dos direitos do consumidor, alem de 
acompanhar as modificações legislativas, buscando aumentar a qualidade de vida do bairro.

Lembrando que a associação age como interlocutora na promoção dos direitos perante a admi-
nistração direta e indireta em todos os níveis, como também entidades privadas que prestem 
serviço público, podendo tomar as medidas cabíveis em prol da coletividade. Garantia cons-
titucional também prevista em seu art. 5º, incisos LXIX e LXX, alínea “b”, onde a associação 
poderá impetrar Mandado de Segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados.

Também, descreve o Estatuto Da Associação De Moradores E Amigos De Botafogo  (2004),

Art. 19. Ao Conselho Diretor, compete: III - executar os planos de tra-
balho aprovados pela Assembléia Geral; IV - indicar representantes da 
AMAB para atividades extra-programa, sempre que se fizer necessário; V 
- delegar a formação de grupos e/ou comissões de trabalhos por associa-
dos, para atuarem em áreas específicas, dando-lhes apoio e coordenação;
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Vislumbra-se uma ampliação da responsabilidade das associais no sentido de promover a 
cidadania da comunidade, com isso facilitando a chegada de recursos e desenvolvimento 
para a região criando programas de controles e comissões específicas para organizar a 
coordenação dos trabalhos.

Nesse diapasão Bernardo Gonçalves (2011, p. 243) fala sobre a participação da comunidade:

Enquanto os direitos de defesa pregam uma posição abstencionista por 
parte do Estado, os direitos a prestações requerem uma postura ativa, no 
sentido de que marcar uma obrigação deste a colocar a disposição dos 
indivíduos prestações de natureza jurídica e material.

Alem do agrupamento de direitos a prestações positivas, preceitua Gilmar Mendes (2003, p. 8):

Todos aqueles direitos fundamentais que dependem, na sua realização, 
tanto providências estatais com vistas à criação e conformação de ór-
gãos, setores ou repartições (direito à organização), como de outras, 
normalmente de índole normativa, destinadas a ordenar a fruição de 
determinados direitos ou garantias, como é o caso das garantias pro-
cessuais-constitucionais (direito de acesso à justiça, direito à proteção 
judiciária, direito de defesa).

Para isso, segundo Bernardo Gonçalves (2011, p. 245), a Constituição Federal inclui os di-
reitos de livre associação (art. 5°, XVII, CR/88) e as garantias processuais constitucionais, 
“já que tais direitos se justificam à luz de uma garantia de igualdade de oportunidades 
entre os mesmo no curso do processo democrático”.

Ainda sobre o entendimento, expressa Ingo Sarlet (1998, p. 196-197) que os direitos na 
participação e estruturação dos procedimentos têm sua finalidade da possibilidade de exi-
gir do Estado a emissão de atos legislativos e administrativos capazes de criar órgãos e 
procedimentos ou que criem medidas de garantia dos indivíduos à participação afetiva na 
organização do procedimento.

Também há críticas a serem identificadas acerca da criação de associações, identificado na 
obra de Gilmar Mendes (2004, p. 10):

Isso poderia caracterizar lesão ao principio da igualdade, ao observar 
em tal quadro, quando a norma desobedece ao principio da isonomia, 
concedendo vantagens ou benefícios a um grupo ou segmento da so-
ciedade sem contemplar os demais que estejam em idênticas condições.

Segundo entendimento de Bernardo Gonçalves (2011, p. 246),

Poderia identificar duas modalidades de exclusão: na modalidade con-
cludente, a lei concede benefícios somente para um grupo da sociedade; 
já na modalidade explícita, a norma geral garante benefícios a certo gru-
po, excluindo os demais da hipótese de aplicação.



80

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

Por mais que existam entendimentos contrários, não coadunamos com essas teorias, pois, 
essas garantias institucionais são indispensáveis para a devida promoção social, desde que 
preservem suas características substantivas básicas.

Com base na MAMBH (Movimento das associações de Moradores de Belo Horizonte), 
lista-se alguns procedimentos fundamentais das entidades:
a)  Integrar os associados, despertando nos mesmos  o espírito de ação coletiva.
b)  Elaborar uma política ampla no sentido das soluções dos problemas  da comunidade.
c)  Zelar pela qualidade de vida da comunidade, bem como criar em suas bases ativida-

des culturais, esportivas, recreativas, religiosas, assistenciais, educativas, de saúde e 
outras necessárias à região.

d)  Viabilizar convênios para desenvolver trabalhos que beneficiem crianças, jovens, 
adultos e idosos - inclusão social.

e)  Colaborar com os poderes públicos e conselhos, dando-lhes subsídios para soluções 
dos problemas das comunidades e pleitear as respectivas soluções.

f)  Defender os interesses coletivos dos moradores contra toda e qualquer forma de dis-
criminação, priorizando a qualidade de vida e garantia dos direitos das famílias.

g)  Trabalhar pela inserção das minorias na igualdade de direitos e no convívio social.
h)  Promover debates nas comunidades e junto aos órgãos públicos, poder legislativo e 

ministério público, sempre na defesa dos interesses difusos e coletivos.
i)  Defender diuturnamente melhor qualidade de vida dos moradores nas questões de: meio 

ambiente; segurança; saúde; mobilidade urbana; poluição; preservação do patrimônio pú-
blico, cultural e natural; limpeza urbana; infraestrutura e atividades educacionais.

Ressalta-se que para a efetivação é necessário que a associação esteja devidamente cons-
tituída conforme os ditames legais, Conforme o Código Civil, Art. 53. Constituem-se as 
associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Parágrafo 
único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos. Constituído de forma 
correta, é garantido aos dirigentes uma atuação justa em relação à comunidade, de forma 
a somarem esforços e concretizar a democracia para todos os cidadãos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Traçando o objetivo de entender a finalidade das associações de moradores, principal-
mente para a promoção social na comunidade, observamos a importância que pode al-
cançar na busca desses direitos, ao transformar valores individuais de pouca força política 
em direitos coletivos capazes de transformar o meio que foi constituída através de ações 
positivas frente ao poder estatal.

Através de discussões doutrinárias, principalmente constitucionais, e também por meios 
de artigos e eletrônicos, observa-se que a participação do cidadão adquire uma face efetiva 
para realização dos direitos, garantia dos valores coletivos e planejamento participativo, 
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ao trazer os moradores para discutir sobre melhorias, trazendo uma evolução da cidada-
nia e promoção do bem comum.

Porém, para que a associação de moradores consiga realizar seus objetivos, é necessária 
uma escolha consciente dos gestores responsáveis, para que se possa criar um plano de 
metas traçado e planejado, analisando os interesses, reuniões e ações que precisam ser 
desenvolvidas, adquirindo papel de órgãos intermediários do poder público frente aos 
interesses sociais. Percebe-se uma deficiência nos bairros por não entenderem a impor-
tância que têm os meios associativos e não buscarem os responsáveis para resolução de 
problemas e para intermediar os interesses da comunidade com o Estado.

Este entrave constitucional possui uma roupagem mais interessante do que no Código Ci-
vil, que conceitua as associações apenas como uma entidade civil. Atualmente reconhece 
a necessidade dessas entidades para a promoção de uma cidadania ativa para a tomada de 
decisões dentro dos bairros, essenciais para a efetivação política dos direitos sociais.
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RESUMO: O presente trabalho buscou identificar os aspectos jurídicos controversos re-
lacionados a adoção de crianças e adolescentes pelas famílias composta de membros do 
mesmo sexo, que vivem em união homoafetiva. Foi realizada a análise sob o prisma da 
legislação pátria (Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, e Código 
Civil). No desenvolvimento do artigo focou-se, de um lado o direito das crianças e dos 
adolescentes e, de outro, o direito dos homossexuais a constituírem uma família destacan-
do as controvérsias existentes. De forma genérica a possibilidade da adoção por casais ho-
moafetivos é entendida como o cumprimento do respeito aos princípios constitucionais 
de igualdade e da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse do infante, aliados 
aos demais valores fundamentais e princípios gerais que regem o direito brasileiro. O re-
conhecimento da adoção por casais homoafetivos já vem sendo expresso pelo Superior 
Tribunal de Justiça em prol do melhor interesse da criança. Mas, ainda há controvérsias se 
o que é garantido é o direito da criança ou do adotante. Com base no princípio constitu-
cional da dignidade da pessoa humana, esse tipo de adoção carece de ter seus tabus que-
brados e assegurados os direitos das diversas vidas envolvidas. De uma forma geral, para a 
concretização da proposta, será realizada pesquisa bibliográfica com seleção da literatura 
científica, jurisprudências, julgados, artigos científicos relacionados ao assunto proposto. 
A forma de apresentação se baseará na discrição dos dados, na testagem da hipótese cria-
da através do confronto das ideias constantes na doutrina e legislação pátria.

Palavras-Chave: Adoção. Casais Homoafetivos. Princípio da dignidade Humana.

ABSTRACT This study will seek to identify the legal aspects related to the adoption of 
children and adolescents by families made up of members of the same sex living in homo-
sexual union. For this analysis will be conducted through the prism of Brazilian legislation 
(Federal Constitution, the Statute of Children and Adolescents, and the Civil Code). The 
development of the article will be focused on the one hand the right of children and ado-
lescents and on the other, the right of homosexuals to form a family highlighting contro-
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versies. In general terms the possibility of adoption by homosexual couples is understood 
as the fulfillment of respect for the constitutional principles of equality and human dignity 
and best interests of the infant, combined with other fundamental values   and principles 
governing the Brazilian law. Recognition of adoption by homosexual couples has already 
been expressed by the Superior Court on behalf of the best interests of the child. But there 
is still controversy as to whether that is guaranteed is the right of the child or adopting. Ba-
sed on the constitutional principle of human dignity, this type of adoption needs to have 
his broken taboos and guarantee the rights of the various involved lives. In general, for 
the implementation of the proposal, literature review will be carried out with selection of 
scientific literature, case law, judged, scientific papers related to the proposed subject. The 
form of presentation will be based on discretion of the data in testing the hypothesis esta-
blished through the confrontation of ideas contained in doctrine and Brazilian legislation.

Keywords: Adoption. Homosexual couples. Principle of Human Dignity.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho propõe realizar uma reflexão jurídica sobre a adoção por família ho-
moafetiva.  O interesse por tal enfoque ocorreu em decorrência do que se percebe e é visto 
no cotidiano e em reportagens televisionadas, as quais mostram que mesmo depois de 
uma evolução nos direitos humanos, nas liberdades e no princípio da dignidade humana, 
o homossexualismo ainda é visto de forma discriminatória. 

Nesse contexto, tratar de direitos relacionados aos homossexuais é sempre polemico, prin-
cipalmente quando se diz respeito a possibilidade e o direito destes indivíduos constituir 
uma família, ou seja, ter filhos. Baseado nesse contexto o estudo apresentado revela os 
resultados parciais sobre  a pesquisa realizada.

Partindo do breve entendimento exposto, a compreensão do objeto de pesquisa (ado-
ção por casais homoafetivos) requer que seja considerado, direta ou indiretamente, 
o aspecto da evolução relacionada a composição da família tradicional (pai, mãe e 
filhos), pois, é sabido que, em certa fase histórica, a sociedade não concebia outra 
forma da unidade familiar, que não àquela decorrente de união pelo casamento con-
vencional (entre homem e mulher). Além disso, parte das controvérsias sobre a pos-
sibilidade de adoção de filhos por casais homossexuais, está ligada a própria forma 
como a família fora constituída no passado. 

A respeito desse assunto (homossexualidade) as transformações na sociedade e nos proces-
sos de educação conduziram para alteração no entendimento sobre a possibilidade de a fa-
mília ser formada de modo diverso do tradicional, ou seja, por pais separados, famílias tidas 
como recompostas, monoparentais, das uniões estáveis, homossexuais entre várias outras. 

Tal fato contribuiu, sob o enfoque de avaliação voltado para a criança, em que ela deve se 
sentir inclusa no seio social para que houvesse um debate acalorado quanto a possibili-
dade do casal homoafetivo adotar uma criança, pois, em alguns casos o direito desses se 
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mistura ao da criança no que tange a garantia de ser incluída no convívio e seio social, 
através de um lar, de uma família.

A partir desse aspecto foi que se estabeleceu o problema desse estudo que é o de avaliar se 
há na legislação brasileira controvérsia em relação à adoção por casais homoaftivos? 

Como objetivos buscou estudar o instituto da adoção sob o enfoque legal que ampara o 
adotando e o adotante. Como objetivo específicos Caracterizar o instituto da adoção no 
Código Civil e no Estatuto da Criança e do Adolescente, Justificar a possibilidade jurídica 
da adoção por casais homossexuais com fundamento nos Princípios Constitucionais da 
Dignidade da Pessoa Humana e apresentar os obstáculos jurídicos para a adoção de crian-
ças por casais Homoafetivos, identificando os pontos controversos

MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia utilizada, segundo a abordagem do problema será a qualitativa, uma vez 
que a mesma permite a descrição sobre a complexidade do tema investigado, o que no 
caso do projeto refere-se as possíveis controvérsias jurídicas sobre a adoção de crianças e 
adolescentes por casais de homossexuais.

Além desse método será empregado, de acordo com as bases lógicas de investigação, o ca-
ráter hipotético-dedutivo, vez que será criada a hipótese com finalidade de testá-la a partir 
do confronto com a teoria. Segundo o objetivo geral a pesquisa tem conotação descritiva 
pelo fato de que haverá a descrição da compreensão teórica e legal sobre o tema abordado. 

De modo complementar será empregado a pesquisa exploratória por ela permitir maior 
familiaridade com o tema. Permitir a construção da hipótese e por envolver o levantamen-
to bibliográfico, o que não impede de utilização de exemplos que permitam a compreen-
são do assunto. Ressalta-se que os exemplos a serem utilizadas serão aqueles disponibili-
zados na imprensa escrita e televisionada.

Em razão desse fato também haverá o emprego de pesquisas bibliográficas com o levan-
tamento de livros, artigos científicos publicados no Cielo, banco de teses e dissertações 
disponibilizadas na internet pelas universidades e faculdades brasileiras, a exemplo da 
Universidade de São Paulo – USP entre outras.

Considerando o procedimento de concretização do trabalho primeiramente foi efetuado 
um levantamento de textos sobre o tema para criar maior familiaridade com o mesmo. 
A partir dessa ação, foi definido o tema e o problema de pesquisa. Em uma sequência de 
estudo foi levantada a hipótese relacionada ao problema de investigação. Após, o pesqui-
sador realizará a leitura dos textos pré-selecionados separando àqueles que têm relevância 
para responder ao problema e alcançar os objetivos. 

Posteriormente foi efetivada nova pesquisa bibliográfica com a finalidade de complemen-
tar a literatura previamente selecionada. Nessa fase, efetivou a revisão da literatura cons-
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truindo assim o suporte teórico para a análise. Feita a revisão da literatura através da pes-
quisa exploratória  em que se aplicou a comparação entre as determinações de lei e o que 
a doutrina prega sobre tema pesquisado.  Com isso, pretende-se chegar ao entendimento 
sobre as controvérsias ligadas a adoção por casais homoafetivos. 

O estudo também fará uso de pesquisas na internet com a finalidade de levantar dados 
complementares para a construção do suporte teórico quanto à legislação relacionada 
com o tema. Como complemento haverá um levantamento de reportagens sobre o assunto 
em jornal televisionado com a finalidade de melhor compreensão sobre o tema e para ser 
utilizado como parâmetro de discussão. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Sabe-se que, por muitos anos, a sociedade não concebia que uma família poderia ser con-
siderada como tal, se estivesse fora dos padrões tradicionais: pai, mãe e filhos, unidos 
pelo casamento. Independente desse aspecto, a família é, sem dúvida e pelo empirísmo, o 
elemento impulsionador, a priori, de felicidades de alguns indivíduos. Porém, é ao mesmo 
tempo nesse ambiente que se percebe, também, a vivência de angústias, traumas e medos, 
seja em um lar tido como convencional ou no formado por homossexuais.

Partindo desses aspectos e efetuando uma abordagem histórica sintética, tem-se que a 
família surgiu desde o contexto bíblico de Gênesis. Por essa razão havia uma espécie de di-
reito familiar fortemente arraigado em aspectos morais e éticos nas sociedades primitivas, 
em que os agrupamentos familiares apresentavam a preocupação ligada à sobrevivência. 
Através de processos de evolução a célula família se tornou elemento (entidade) do campo 
sociológico.

Assim, a família teve no início um caráter matriarcal, isso porque a criança ficava sempre 
junto á mãe, que a alimentava e a educava. Nos ensinamentos de Pereira (2006), o autor 
destaca o fato de que a percepção antropológica de família não se tornou isenta de dúvida 
ou questionamento pelo fato da unidade familiar nem sempre ser homogênea entre todos 
os povos. Exemplo disso, é o caso da exogamia na época primitiva, em que os homens 
buscavam relações com mulheres de outras tribos, em decorrência de conflitos de guerra, 
carência (no sentido de poucos membros) de indivíduos do sexo feminino, etc. 

No direito romano clássico a família tradicional tem sua importância ligada ao casamento 
e no vínculo de sangue, configurando um agrupamento dos cônjuges e filhos. No processo 
evolutivo da sociedade a família chega ao período medieval com sendo constituída pelo 
vinculo matrimonial. Incluía nessa forma de celular familiar a descendência gerada, o que 
contribuiu para a formação de dois tipos de famílias: a paterna e a materna. Assim entende 
Maluf; Maluf (2013, p. 32) em citação a Perozzi (1928)

que a família podia ser vista como o organismo natural formado pelo  
parentesco de sangue ou pelo casamento, inspirada pelos sentimentos e 
deveres próprios da sociedade doméstica. 
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Ao efetuar um regresso na história pode ser entendido que o conceito de família sofreu 
alterações. Por esse fato, tem-se que os primeiros grupos sociais não constituíam efetiva-
mente a família para os padrões organizacionais baseadas nas famílias tradicionais, pois, 
parcela deles iniciara a sua constituição com base tanto no instinto sexual, como em ou-
tros aspectos. 

Desse contexto, As famílias passaram a serem formadas através do vínculo sanguíneo, 
parental, e também pelo vínculo afetivo. Contemporaneamente, a família apresenta outras 
conotações segundo sua finalidade, formação e papeis desempenhados pelo pai e mãe, ou 
por cada um dos indivíduos que compõem o casal, conforme for a situação e circunstân-
cias ligadas a homossexualidade. 

Considerando que o tema proposto toca em aspectos da homossexualidade tem-se que o 
homossexualismo surgiu na Grécia entre os soldados que praticavam sexo com jovens. Já 
na fase do cristianismo tal prática passou a ser considerado com distúrbio mental, segun-
do expõe Nascimento; Carvalho (2014), motivo pelo qual o preconceito ainda perdura 
nos dias atuais. 

O autor Nascimento; Carvalho (2014) ainda destaca que a partir da transformação social 
e da miscigenação de culturas houve a formação de núcleos familiares homoafetivos de 
modo que os tribunais passaram a discutir o direito de pessoas de mesmo sexo conviver 
em união, assim como, a regulação dos direitos sucessórios dos mesmos. Nesse contexto o 
Brasil é um dos países que tem buscado regulamentar tais direitos incluindo o da adoção. 

De acordo com o exposto nos parágrafos precedentes e, levando em consideração o fato 
de que a composição familiar sofreu alterações ao longo da história, abre-se a possibilida-
de de compreender, no âmbito do direito de família, que a Constituição Federal de 1988 
se tornou marco para o mesmo, uma vez que a percepção de unidade familiar passou a 
abranger as uniões estáveis, famílias monoparentais e as homossexuais. 

Avaliando a adoção como forma de manter a unidade familiar tem-se, segundo Fernandes 
(2008, p. 11), corroborado por Maluf; Maluf (2013) em citação Carbonier (1999) que:

a adoção, como forma constitutiva do vínculo de filiação, teve evolu-
ção histórica bastante peculiar: O instituto era utilizado na antiguida-
de como forma de perpetuar o culto doméstico”. Atualmente, a filiação 
adotiva é uma filiação puramente jurídica, baseando-se na presunção de 
uma realidade não biológica, mas afetiva.

Para Nascimento; Carvalho (2014)

a Bíblia nos dá noticia de adoções pelos hebreus. Também na Grécia o 
instituto era conhecido, como forma de manutenção do culto familiar 
pela linha masculina. Más foi em Roma, que a adoção difundiu-se e 
ganhou contornos precisos.
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Paralelamente ao exposto deve ser considerado que em meio a formação das famílias, seja 
hetero ou homossexuais, há que ser considerado do fato de que a proteção da criança e seu 
bem-estar estão enraizados nos dispositivos legais, onde é dever do Estado e da sociedade 
adotar medidas protetivas, priorizando sempre e adotando o que for melhor para o menor. 
Nesse sentido, Nascimento; Carvalho (2014)  diz que 

O Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), Lei nº 8.069 de 13 de julho 
de 1990, constitui uma regulamentação e especificação do artigo 227 da 
Carta Magna de 1988 (CF). Em seu texto contém um conjunto de nor-
mas que visa á proteção da criança e adolescente. O artigo 3º do Estatuto 
trás os procedimentos fundamentais inerentes da criança e do adoles-
cente, enquanto o artigo 7º e seguintes os direitos fundamentais, artigo 
15 do Estatuto o direito á liberdade ao respeito e á dignidade. Assim, 
deve-se salientar que a criança e o adolescente têm direitos de serem 
criados e educados no seio de sua família, comunidade e amigos [inde-
pendente de ser família hetero ou homoafetiva]. A adoção é a modalida-
de artificial de filiação que imita a filiação natural, não se resulta de uma 
relação biológica, mas da manifestação da vontade, conforme o Código 
Civil de 1916, ou de sentença judicial, no atual sistema. Em complemen-
to tem-se que A Lei nº 12.010/2009, Lei da Adoção, introduziu modifi-
cações na sistemática da adoção, adaptando o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e derrogando o Código Civil na parte referente ao tema [ 
tal fato pode ter contribuído para o aparecimento de controvérsias em 
relação à adoção por homossexuais]. Na modernidade a adoção tem 
duas finalidades fundamentais, dar filhos aos que não podem ter biolo-
gicamente e dar pais aos menores desamparados. A adoção só se efetua 
com o consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. 
Será precedida de estágio de convivência com a criança ou o adolescente 
pelo prazo que o juiz fixar, observadas as peculiaridades do caso, mas 
esse estágio pode ser dispensado se o adotando já estiver sob a tutela ou 
guarda legal do adotante durante tempo suficiente para que seja possível 
avaliar a convivência da constituição do vínculo. De acordo com a ECA 
(art. 42), podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do 
estado civil, mas deve ser no mínimo, 16 anos mais velhos que o ado-
tando. Em seu artigo 28, caput a família substituta far-se-á mediante 
guarda, tutela ou adoção independentemente da situação jurídica da 
criança ou adolescente, nos termos da lei. Portanto, a homoafetividade 
aos poucos vem adquirindo aceitação social. Lésbicas e gays estão cada 
vez mais assumindo sua sexualidade e buscando a realização de seus 
sonhos de estruturar uma família.

Segundo artigo de Outro (2013) a evolução dos tempos fez com que a adoção sofresse 
transformações que seguiram as mudanças no direito de Família “surgindo assim com 
maior ou menor importância nos ordenamentos jurídicos, de acordo com as característi-
cas e as expectativas de cada sociedade”.

Relativo a adoção por casais homoafetivos, há que ser considerado os aspectos relativos a 
formação familiar. Assim, as famílias compostas por pessoas do mesmo sexo, estando elas 
na condição de casal, tem-se que no Brasil, inicialmente, esse tipo de família apresentava 
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muita resistência ideológica, doutrinária e legal. Isso porque, os documentos legais apenas 
admitiam o casamento ou a constituição de união estável entre pessoas de sexos diferen-
tes, e ainda, não reconhecendo, de forma expressa, a possibilidade do reconhecimento do 
status familiae aos homossexuais.

Segundo Nascimento; Carvalho (2014).  “O STF pronunciou no sentido de ser relevante o 
conhecimento, como entidade familiar, das uniões estáveis homoafetivas (ADI 3.300/MC/
DF), sendo que atualmente o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo é permitido”. 

A partir do conteúdo publicado no site da MVM Advocacia se tornou possível compreen-
der que para a desembargadora Maria Berenice Dias o afeto é o aspecto mais relevante 
na composição familiar, pois, a homossexualidade não se limita a relação sexual, mas re-
presenta vinculo de afeto, carinho e desejo de convivência, o que pode ser internalizado e 
extensivo aos filhos adotivos. Por esse fato não se descarta a possibilidade de formação de 
casais homoafetivos com presença de filhos adotivos, mesmo havendo controvérsia, com 
base na visão da sociedade, sobre esse assunto.

Para compreender a adoção por homoafetivos é necessário entender o seu conceito. As-
sim, de acordo com Maluf (2010), pode–se definir o homossexual como aquele que mani-
festa uma variação do impulso sexual e da afetividade, tecendo contornos à delimitação da 
personalidade do individuo, “dando-lhe uma forma concreta que em muitas vezes exige 
que ele trilhe um caminho muito particular e difícil, sendo que a descoberta da própria 
homossexualidade” é em geral um momento significativo no desenvolvimento da per-
sonalidade.  E com essas descobertas e conquistas, muitas outras vontades e desejos vão 
surgindo, e uma delas é a necessidade de constituir família.

Paralelamente, segundo Cunha (2015) não há no país uma legislação que abrange a ado-
ção em seu conjunto de fatores pelos homossexuais, mesmo eles possuindo união dura-
doura. Exatamente por esse motivo, que o direito desse tipo de casal em adotar se mostra 
estagnado, impedindo-os de ter filhos via instituto da adoção.

De acordo com Cunha (2015)

Vale ressaltar, que mesmo sem uma lei que regulamente o assunto já 
houve decisões no sentido de favorecer casais do mesmo sexo adotar em 
conjunto uma criança e adolescente. Isto porque os juízes que decidiram 
os casos se pautaram nos princípios fundamentais da dignidade da pes-
soa humana, igualdade e o melhor interesse da criança para justificar o 
direito dos homoafetivos de adotar e o direito das crianças e adolescen-
tes de serem adotadas.

Uma vez exposta a visão sobre a homossexualidade, família e adoção caberia avaliar o 
procedimento de adoção por casais homoafetivos. Nesse sentido, a partir de divulgações 
realizadas na internet e de acordo com o site do Senado Federal se tornou conhecido a ne-
gativa do recurso realizada 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em que houve 
permissão de adoção de duas crianças por um casal homoafetivo (mulheres), sob a alega-
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ção de inexistir inconveniente para a criança nesse tipo de adoção.Assim, conforme pode 
ser entendido a partir de Gagliano; Pamplona Filho (2015) e Diniz (2015), assim como em 
Cunha (2010) em citação a Sarlet (2010, p. 163) tem-se que o direito à adoção por casais 
homoafetivos é decorrente da ordem jurídica constitucional, bem como de posições ju-
rídicas fundamentais, a exemplo da dignidade da pessoa humana, a qual não pode sofrer 
interpretação incoerente.

Nesse sentido, os autores Gagliano; Pamplona Filho (2015) e Diniz (2015), assim como 
em Cunha (2010) dão a entender que o conceito do princípio da dignidade da pessoa 
humana pode ser percebido como sendo aquele aspecto que distingue cada se humano, 
imprimindo no mesmo uma qualidade intrínseca que o torna um merecedor de respeito 
dos demais membros da sociedade, por isso o individuo deve ser preservado de qualquer 
ato que o prejudique em suas relações com os demais seres humanos. Diante do exposto 
não se deve negar o direito da criança ou adolescente em ser adotado. Assim, ressalta Nas-
cimento; Carvalho (2014)

O que se deve proteger é o direito da criança e adolescente e não do 
adotante que iram adotá-los, com a nova família e os novos amigos ad-
quirem novas culturas, conhecimentos sem preconceitos [esse aspecto 
por si só já é ponto de controvérsia no que tange a adoção]. A adoção 
homoafetiva é muito criticada na sociedade radicalmente ligada a valo-
res religiosos, que para eles, os radicais, um casal homossexual tem os 
mesmos direitos que um casal heterossexual. Pelo Principio da Dignida-
de Humana, se repudia qualquer forma de discriminação, sendo assim 
há possibilidade de uma criança ser adotada por um casal homoafetivo, 
que terá a sua orientação sexual individual, independente da orientação 
dos seus pais. Com a adoção haverá a modificação no assento de nasci-
mento. Para evitar qualquer tipo de constrangimento, não serão adota-
das terminologias como pai e mãe na certidão, constarão apenas o nome 
dos adotantes, filiação, o nome do adotado e somente o apontamento da 
existência de averbação, que não será transcrita na certidão.

Segundo Granja (2013)

Até pouco tempo seria impossível pensar em adoção por famílias cons-
tituídas de pares homoafetivos, isso porque durante muito tempo e até 
hoje eles são alvo de discriminação e rejeição social. Tendo em vista as 
funções de família, dentre as possíveis configurações, deve-se questio-
nar porque não considerar o casal homoafetivos como família, visto que 
ele pode estar apto, como qualquer outro casal, a exercer tais funções, 
exceto pela obrigação da procriação. A Justiça Brasileira tem evoluído 
no sentido de possibilitar a adoção por casais homoafetivos. Tais de-
cisões apoiam-se nos princípios da dignidade e da igualdade, além de 
determinar a competência das varas de família para o julgamento dos 
litígios. 

Nesse ponto, deve-se ressaltar a decisão do Tribunal de Justiça do RS, sendo uma das inú-
meras decisões favoráveis a essa modalidade de família:
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APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO. CASAL FORMADO POR DUAS 
PESSOAS DE MESMO SEXO. POSSIBILIDADE. Reconhecida como 
entidade familiar, merecedora da proteção estatal, a união formada 
por pessoas do mesmo sexo, com características de duração, publici-
dade, continuidade e intenção de constituir família, decorrência ina-
fastável é a possibilidade de que seus componentes possam adotar. Os 
estudos especializados não apontam qualquer inconveniente em que 
crianças sejam adotadas por casais homossexuais, mais importando a 
qualidade do vínculo e do afeto que permeia o meio familiar em que 
serão inseridas e que as liga aos seus cuidadores. É hora de abandonar 
de vez preconceitos e atitudes hipócritas desprovidas de base científi-
ca, adotando-se uma postura de firme defesa da absoluta prioridade 
que constitucionalmente é assegurada aos direitos das crianças e dos 
adolescentes (art. 227 da Constituição Federal). Caso em que o laudo 
especializado comprova o saudável vínculo existente entre as crianças 
e as adotantes. (APELAÇÃO CÍVEL SÉTIMA CÂMARA CÍVEL Nº 
70013801592, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luis Felipe Brasil 
Santos, Julgado em 05/04/2006).

Corrobora de forma direta ou indireta, com o pensamento expresso por Granja (2013), 
Nascimento; Carvalho (2014) que explica ser a justificativa para a adoção por casais ho-
moafetivos o interesse e direito do menor, que deve se colocar acima de preconceitos. 
Além disso, ao possuir uma família o adotado passa a ter um desenvolvimento mais com-
pleto. Ressalta ainda o fato de que a criança ao ser adotada por homossexuais não implica 
que ela terá sua preferência sexual alterada por isso. 

Em razão do reconhecimento jurídico da existência de famílias homoafetivas na Consti-
tuição e em tribunais brasileiros, não se pode negar à tais unidades familiares o direito a 
ter filhos, ainda que seja pela via da adoção. Nascimento; Carvalho (2014) ainda reforça 
que colocar a criança na chamada família substituta não há garantias de que ela terá a mes-
ma atenção, dedicação, carinho que uma família adotiva definitiva poderia dispensar à ela.

Por outro lado, e a partir da percepção empírica nota-se que existe uma preocupação do 
judiciário em como a sociedade recebe a criança adotada por casais homoafetivos, uma 
vez que o preconceito em relação aos pais pode se estender à criança. Soma-se a este as-
pecto a possibilidade de resistência também das entidades religiosas. 

Levando em consideração as divulgações em jornais televisonados a discussão jurídica 
passa pelo crivo da crítica no sentido de que em alguns situações há maior facilidade em 
adotar quando se é um casal heterossexual. Do contrário pode haver, por parte do judiciá-
rio, a negativa de adoção como já ocorrido no Brasil. 

Nesses casos o que se percebe não é apenas o choque de interpretação da legislação, mas 
há a ausência de parcialidade por parte do julgador que revela sua postura e pensamento 
através da prolatação de sentença denegando o direito a adoção pelos casais chamados de 
homossexuais. 
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Tal afirmativa poderia ser efetuada quando se tem que qualquer pessoa pode adotar deste 
que apresente como um dos requisitos mínimos haver uma diferença de 18 anos entre a 
sua idade e a idade de quem se deseja adotar, além de condições de manutenção do ado-
tado, conforme consta na legislação civil brasileira. Se existe essa possibilidade para uma 
pessoa solteira, porque para um casal homoafetivo determiandas “facilidades” não são 
garantidas? O que se estaria avaliando é o direito do adotando ou de quem adota? Essas 
questões ainda não estão totalmente respondidas e ainda há margem para muita discussão 
sobre o tema.

CONCLUSÃO

O fato da homossexualidade ter sido admitida no ordenamento jurídico brasileiro como 
passível de formação de núcleo familiar, o que pode incluir, pela lógica, a existências de 
filhos naturais ou adotivos revelou uma importância no debate estabelecido na sociedade 
visto que, empiricamente, observa-se aumento no número de relacionamentos homos-
sexuais, e também, o aumento da discriminação que ainda não foi derrubada de forma 
definitiva, especialmente quando se considera a o direito de adoção.

Desse modo, como se faz necessário uma sociedade preparada para aceitar as diferenças e 
estabelecer o respeito no meio social e considerando ainda, que o direito deve acompanhar 
a realidade social, havendo o reconhecimento da união homoafetiva, inclusive através do 
instituto do casamento, há que ser considerado o fato do Estado não poder se isentar da 
tratativa sobre a adoção por casais de homossexuais criando regras claras sobre o tema. 

Considerando que, a priori, há alguns pontos na redação das regras que não são claras 
quanto à adoção por casais fora do parâmetro considerado convencional. Esse trabalho 
teve a intenção de contribuir para que se criasse uma visão geral sobre a adoção por casais 
homoafetivos, de modo a fazer valer não só o objetivo e desejo do adotante, mais sim o 
bem estar do adotado, proporcionando a ele uma vida digna e sem preconceito em relação 
à homoafetividade de seus pais. 

Diante de todo exposto, e ao se pensar no questionamento sobre o que fazer com as crian-
ças não adotadas por casais “tradicionais” (heterossexuais). Se elas devem ser “descartadas 
ou institucionalizadas” ou permitir a adoção por casais homoafetivos é que se revela que o 
tema é espinhoso e envolve aspectos relacionados à conformação da família contemporâ-
nea, aspectos ligados a homossexualidade, o direito ao bem estar e pleno desenvolvimento 
da criança e adolescente, a dignidade do adotado e adotante, assim como, o direito desse 
último em constituir família composta também por filho, sejam eles naturais ou adotivos.

Os resultados parciais da pesquisa indicam que a regularização da adoção por casais ho-
moafetivos, ainda passará por diversas discussões e batalhas, assim como aconteceu com a 
união estável, o divórcio, o filho tido fora do casamento, que foram criticados pela maioria 
da sociedade preconceituosa e conservadora.

Com o passar dos tempos essas lutas alcançarão seus objetivos e a evolução da família está 
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se impondo a sociedade a aceitar o que já existe na jurisprudência, precisa-se de proteção 
jurídica mais efetiva, no seu texto constitucional e em legislação infraconstitucional, ga-
rantindo de forma sólida a dignidade humana. Além disso, havendo efetivo cumprimento 
da lei garantir-se-á não apenas o direito da criança mas do ser humano em constituir fa-
mília independente de sua orientação sexual.
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INTRODUÇÃO

A novela “Na Colônia Penal”, escrita por Franz Kafka possui características interessantes, 
pois, mesmo que tenha sido publicada em 1918, apresenta aspectos atuais, e que guardam 
grande correlação com o nosso sistema jurídico-penal, como o direito ao contraditório, 
ampla defesa, duplo grau de jurisdição. Pode-se observar também na obra o apontamento 
de um modelo coercitivo de cumprimento da pena que apresenta falhas e está prestes a 
entrar em colapso e ser substituído por outro. 

OBJETIVO

Sendo assim, o objetivo desse resumo é demonstrar como a obra em questão traz a tran-
sição de um modelo de processo penal antigo e ultrapassado para outro modelo que está 
mais de acordo com os valores humanos e princípios constitucionais.

A trama começa apresentando um explorador estrangeiro, que regularmente viaja conhe-
cendo diversos países e seus sistemas jurídicos, e que agora está visitando uma colônia pe-
nal a convite do novo comandante desse local, para dar uma opinião sobre o que acha dos 
métodos penais empregados na colônia. Acontece que nesse local temos um oficial, que é 
o fiel representante do antigo e falecido comandante e de seus métodos utilizados para se 
julgar e punir as pessoas, em que se tinha como figura principal de coerção uma máquina 
que é um instrumento de dor e sofrimento, utilizado para punir quem contrariasse algu-
ma ordem, praticasse algum mal, sendo ao fim conduzido à pena capital, que nada mais é 
do que à pena de morte.

Logo na primeira cena da obra observa-se o julgamento de um condenado, que não sabe 
que será conduzido a cumprir uma sentença, e não teve os direitos ao contraditório e a 
ampla defesa respeitados. Vale ressaltar que ele sequer sabe que foi condenado, e confor-
me o próprio oficial diz, sua culpa é indubitável. Visualizamos isso no seguinte diálogo, 
que se inicia com pergunta do explorador:

 –  Ele conhece sua sentença? 
 –  Não – disse o oficial, e logo quis continuar com suas explicações.
 –  Mas o explorador o interrompeu:
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 –  Ele não conhece a própria sentença?
 –  Não – repetiu o oficial e estacou um instante, como se exigisse  do explorador uma 

fundamentação mais detalhada da sua pergunta; depois disse:
 –  Seria inútil anunciá-la. Ele vai experimentá-la na própria carne. 
 –  O explorador já estava querendo ficar quieto quando sentiu que o condenado lhe di-

rigia o olhar; parecia indagar se ele podia aprovar o procedimento descrito. Por isso o 
explorador, que já tinha se recostado, inclinou-se de novo para frente e perguntou:

 –  Mas ele certamente sabe que foi condenado, não?
 –  Também não – disse o oficial e sorriu para o explorador, como se ainda esperasse dele 

algumas manifestações insólitas.
 –  Não – disse o explorador, passando a mão pela testa. – Então, até agora o homem não 

sabe como foi acolhida a sua defesa? 
 –  Ele não teve a oportunidade de se defender – disse o oficial, olhando de lado como 

se falasse consigo mesmo e não quisesse envergonhar o explorador com o relato de 
coisas que lhe eram tão óbvias. (Kafka, 2011, p.36-37)

Após esse discurso, algumas reflexões importantes vêm à tona. Como que um ser humana 
está prestes a ter sua pena cravada no seu próprio corpo, e ser perfurado e conduzido à 
morte por uma máquina e não tem o mínimo direito de se defender? Será que não seria 
necessário no mínimo oferecer a prerrogativa de recorrer da sentença e dos seus efeitos? 
Não seria válido ter o direito de contradizer o que foi alegado na acusação, tendo assim 
um processo mais democrático e de acordo por o princípio da Dignidade da Pessoa Hu-
mana? O que melhor se pode afirmar é que tal sistema penal está em decadência, e já não 
serve para um novo modelo de sociedade, que tem a vida humana como o valor mais 
importante a ser protegido. 

  A história da novela se passa em um vale profundo, arenoso e com um sol escaldante, 
em um contexto que ao que tudo indica cominará na execução do condenado. Temos 
também nesse cenário o estrangeiro convidado a assistir a execução e o oficial, sendo que 
este último busca de todas as formas convencer o outro que essa máquina utilizada para se 
punir é algo espetacular, que já esteve diante grandes julgamentos e atraiu multidões, mas 
que desde a morte do antigo comandante começou a entrar em decadência. É importante 
ressaltar que todo esse esforço do oficial nada mais era que uma tentativa de influenciar 
a opinião do ilustre estrangeiro, pois, sabia que o comandante apenas queria confrontar 
a opinião desse conceituado investigador com a sua, e assim destruir esse modelo penal. 
Pode se verificar isso quando o próprio oficial referindo-se ao novo comandante diz: “... 
Embora o poder dele seja suficientemente grande para investir contra mim, ele ainda não 
ousa fazer isso, mas quer sem dúvida me expor ao julgamento de um estrangeiro ilustre 
como o senhor.” (Kafka, 2011, p.51-52). 

No entanto, o que acontece é que o estrangeiro diz que desaprova esse atual processo judi-
cial, e seria incapaz de defender tal modelo, tendo em vista a aplicação de uma pena capi-
tal que não observa os direitos mínimos do ser humano. Dessa forma, o estrangeiro afirma 
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ao oficial: “Sou contra esse procedimento” (Kafka, 2011, p.58).  E depois de ouvido isso, o 
oficial percebe que nada mais poderia ser feito para manter o processo judicial herdado 
do antigo comandante, e que o ciclo da sua máquina e toda a antiga ordem penal que ela 
representava tinha chegado ao fim. Sendo assim, na concepção dele, nada mais justo seria 
que ele morresse com a máquina. Ele então toma o lugar do condenado e é brutalmente 
trucidado pelo aparato, que se autodestrói, marcando o fim de uma era. Por fim, aquelas 
pessoas que estavam naquele cenário trágico da morte do oficial vão embora do local em 
direção ao centro da cidade. O explorador, que presenciou toda a situação demonstra estar 
atordoado com o que acabou de presenciar, e simplesmente foge daquela ilha em um bote, 
deixando todo aquele cenário para trás.

METODOLOGIA

Kafka desenvolve a narrativa se valendo de uma metodologia que prende o leitor ao texto, 
através do uso de diálogos entre os personagens que conferem uma dinâmica interes-
sante na estrutura da obra. É interessante reparar que nessa novela, as pessoas não são as 
protagonistas da obra, mas sim a máquina, sendo que ela é exaustivamente descrita, com 
todos os seus mínimos detalhes, de forma que uma das primeiras coisas que você tenta 
imaginar na obra é o formato dessa máquina. É bom reparar que ela representa uma antiga 
ordem penal, em que se predomina a tortura, a pena de morte, em que a pessoa não tem 
nem o direito ao contraditório. Assim como no nosso passado existiram sistemas penais 
igualmente cruéis, essa máquina pode se assemelhar, por exemplo, à guilhotina, que du-
rante a Revolução Francesa foi um símbolo de opressão, em que uma pessoa era condu-
zida para sua morte em plena praça pública, atraindo muitas pessoas para assistirem a 
execução e servindo como uma punição exemplar. 

O que acontece é que a sociedade evoluiu, e com ela todo o seu ordenamento jurídico. 
Sendo assim, o que se busca não é mais aplicar uma pena sobre o corpo da vítima, mas 
sim proteger a vida humana, já que ela é o nosso bem maior, e deve ter sua integridade 
preservada. Essa situação é claramente evidenciada não apenas no âmbito penal, como 
também no âmbito civil. Por exemplo, com a edição do Código Civil de Napoleão, nor-
matizou-se que não seria mais o corpo da vítima que responderia por suas dívidas, mas o 
seu patrimônio. Diante disso, visualiza-se então, um novo sistema jurídico, que busca uma 
sociedade que almeja um verdadeiro Estado Democrático de Direito, que, portanto, prima 
pela existência digna do ser humano, conforme preceitua o artigo 1° inciso III da CF/88.

RESULTADOS

Parafins contemporâneos, não é admissível um modelo coercitivo de cumprimento da 
pena que almeje a tortura, a pena de morte, tal como é apresentado na obra quando se 
afirmou que o condenado teria a sua pena cravada em seu corpo e em seguida seria con-
duzido à morte pela máquina. Nesse sentido a Constituição federal de 1988 apresentou 
resultados que buscaram a humanização do Direito Penal e valorização do ser humano.  
No ordenamento jurídico brasileiro, a tortura é inclusive crime equiparado a hediondo, 
devendo ter um tratamento penal mais grave. A CF/88 ainda diz no seu artigo 5°, III, que 
“Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”.  Vale 
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afirmar que a pena de morte também não é admitida no Brasil, tendo uma exceção apenas 
em caso de guerra declarada, conforme dispõe o artigo 5°, XLVII da CF/88. É importante 
dizer que para se julgar e processar uma pessoa hoje no Brasil é necessário se observar o 
Devido Processo Legal, que é um princípio constitucional, disposto no artigo 5°, LIV, que 
corresponde ao conjunto das garantias processuais mínimas que devem ser observadas e 
respeitadas em um processo judicial. Desse princípio decorrem outros vários que visam 
conferir ao réu garantias para se defender, como o direito ao contraditório,  o direito a am-
pla defesa, estando esses direitos amparados no artigo 5°, LV da CF.  Tais direitos conside-
rados como mínimos e essenciais nos tempos de hoje, não foram observados na sentença 
do condenado, sendo que ele também não teve o direito de apelar da sentença, direito esse 
trazido no artigo 593 do CPP, ou nem mesmo do duplo grau de jurisdição. 

CONCLUSÃO

Após o que foi discutido, é necessário se perceber que aquele antigo processo penal obser-
vado na Colônia Penal, em que a pessoa já era considerada condenada, sem ter o direito 
mínimo de recorrer, já não é mais adequado para uma sociedade que gradativamente 
busca evoluir no sentido de garantir os direitos de cada ser humano, principalmente após 
o advento da Constituição Cidadã de 1988, que tem como pilar fundamental a proteção à 
figura da pessoa humana. Sendo assim, após a leitura da novela “Na Colônia Penal”, po-
de-se concluir que a referida obra é muito interessante e recomendada a todas as pessoas, 
em especial ao profissional do Direito, pois, ela nos auxilia a visualizar a existência de um 
antigo sistema penal que se valia da pena morte e da inobservância dos direitos mínimos 
do ser humano e que, dessa forma, deve aos olhos de todos estar ultrapassado, já que a 
função primordial do Direito é tutelar e proteger o bem jurídico mais importante do ser 
humano, que é a sua vida.
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CONTROVÉRSIAS SOBRE A CONCESSÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE 
RECURSOS HÍDRICOS

MARTINS, V. A. A.1 ; BARBOSA, C2.

1Acadêmico na Sociedade Educativa do Brasil – Funorte, Departamento do curso de 
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2Professor orientador na Sociedade Educativa do Brasil – Faculdades Funorte, 
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Claros. Bacharel em Direito pelas Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros. 
Bacharel em Economia pela Universidade Estadual de Montes Claros, Montes Claros/
MG, Brasil.

INTRODUÇÃO

Recurso primordial para a sobrevivência dos seres vivos, a água representa o laço de co-
nexão entre todos os ecossistemas do planeta. No que tange a sua importância tem sido 
percebido tentativas de controle no uso da água ante a crise de abastecimento que se tem 
percebido a atualidade conforme entende-se de Ferreira (2003). Paralelamente, a água 
também é utilizada na agricultura, pecuária, comércio, indústria, como fonte de energia, 
lazer, saúde e atividades domésticas. Em razão desses aspectos, reconhecendo a impor-
tância da água e sua deterioração crescente, principalmente nos últimos anos, a ONU 
(Organização das Nações Unidas) prevê 2025 como o ano da crise da água, onde aproxi-
madamente 5 bilhões de pessoas sofrerão com a escassez, sendo a metade delas de forma 
extrema, caso não haja mudanças nos padrões de uso, consumo e preservação de rios e 
mananciais. Desta forma, é indispensável dar a devida importância a esse recurso vital. 
Conforme corrobora e discorre Conejo (1993), a água, utilizada com propósitos diversos 
nas atividades humanas, eles (propósitos) acabam se tornando concorrente ou conflitan-
te entre si diante da escassez do recurso e das necessidades ilimitadas envolvendo tanto 
o consumo humano imediato (destinado à sobrevivência) quanto à produção de bens e 
serviços. Ainda, segundo Barros; Amin (2008), a água disponível para consumo humano 
é bastante pequena, o que vem causando preocupações na atualidade, mas que poderiam 
ser evitadas caso os recursos hídricos fossem utilizados de forma racional, respeitando 
o seu ciclo natural, bem como sua capacidade regenerativa e de reposição. Manter-se-ia 
disponível para consumo sem a perda da qualidade.

Em complementação ao exposto acima tem-se que para Campos;Fracalanza (2010), a re-
lação entre os agentes responsáveis pela gestão dos usos da água e os grupos privados 
interessados na sua apropriação é o principal fator da distribuição social desigual desse 
bem. A má distribuição da água, a habitação desregulada do território, a posse irregular e 
o consumo desigual dos recursos hídricos entre os diferentes grupos da sociedade geram 
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confrontos pelos usos desse bem. A administração desses confrontos aborda apenas o 
consumo direto da água, isto é, aquele realizado pelas pessoas em geral, deixando de lado 
o verdadeiro problema, aquele que decorre do modo capitalista de produção de mercado-
rias. Conforme Oliveira (2008), com o crescimento populacional e o acelerado desenvol-
vimento tecnológico, aumentou-se, e a cada vez mais vem aumentando, a demanda por 
água, o que torna necessário uma nova percepção da sociedade diante de problemas sua 
de escassez. Fala-se, assim, na obrigatoriedade de criação de um pacto, capaz de envolver 
toda a sociedade, incluindo todas as classes, para tratar da questão da escassez e da regu-
lação dos usos dos recursos hídricos. 

De acordo com Yassuda (1993), a gestão dos recursos hídricos está interligada por agentes 
de diversos ramos setoriais, atuando em atividades específicas com objetivos coletivos 
regionais, como a conservação desses recursos. Fala-se em um sistema de gestão integra-
do. Cada ente da Federação tem sua função na gestão dos Recursos Hídricos segundo o 
Planalto (2014). A Política Nacional de Recursos Hídricos rege a forma de uso e concessão 
conforme depreende-se de Milaré(2011) em citação a Murakami,( 2012). Ante a impor-
tância que a água representa para a humanidade no presente e nas controvérsias que se 
estabelece quanto a outroga e forma de utilização foi que houve interesse em se estudar 
o tema. Para tanto foi estabelecido como objetivo geral o estudo do instituto de outorga 
e Identificar se há controvérsias doutrinárias sobre outorga de uso de recursos hídricos.

METODOLOGIA

O estudo se caracteriza basicamente como uma pesquisa descritiva realizada através de 
um levantamento bibliográfico e documental com revisão da literatura como forma de 
apontar a existência ou não de contradições em relação o instituto jurídico da outorga.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Dispõe o inciso XIX, artigo 21 da Constituição Federal, que a instituição do sistema nacio-
nal de gerenciamento de recursos hídricos e a definição de critérios de outorga de direitos 
de seu uso são de competência da União.

A Agencia Nacional das Águas - ANA, em seu site oficial define o conceito de outorga de 
recursos hídricos como 

[..] ato administrativo mediante o qual o poder público outorgante [...] 
faculta ao outorgado (requerente) o direito de uso de recursos hídricos, 
por prazo determinado, nos termos e nas condições expressas no res-
pectivo ato.

Segundo o Prof. Jérson Kelman (apud MACHADO, 2010, pág. 482), a outorga visa prote-
ger a disponibilidade de água, que se encontra limitada, e garantir o seu acesso à determi-
nada pessoa, tendo a outorga valor econômico para quem recebe.
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Como o procedimento de outorga pode ser efetivado através de ações específicas por parte 
do governo, convém deixar claro a diferença entre Permissão de serviço público e Conces-
são de uso de bem público.

Segundo, Mazza (2013): 

[...] a permissão de serviço público é o ato administrativo unilateral, 
discricionário, intuitu personae e precário que realiza, mediante prévia 
licitação, a delegação temporária da prestação do serviço público. Con-
cessão de uso de bem público é o contrato administrativo pelo qual o 
Poder Público outorga ao particular, mediante prévia licitação, a utili-
zação privativa de um bem público, por prazo determinado, de forma 
remunerada ou não, no interesse predominantemente público. Difere 
da permissão [...] pelo fato de essas formas de outorga de uso de bens 
públicos serem atos unilaterais, ao contrário da concessão, que tem na-
tureza de contrato.

Machado (2010) fala na aplicação do princípio da participação como forma de efetivar a 
outorga de uso dos recursos hídricos através da participação da sociedade civil nas deci-
sões administrativas. Na prática, o que se vê é a pouca ou nenhuma participação da socie-
dade, o que faz desse princípio apenas um objetivo a ser alcançado.

Em razão da breve discussão sobre o tema, realizada nos parágrafos precedentes, foi que 
se buscou responder ao problema de pesquisa, que busca identificar se há controvérsias no 
que tange a concessão do direito de uso de recursos hídricos, vez que o mesmo se apresen-
ta, inclusive, como elemento que reforça a justificativa da pesquisa proposta.

CONCLUSÃO

Avaliando as disposições doutrinárias e as regras de lei sobre o uso da água no contexto 
atual, percebemos como conclusão e resultado parcial  que esse recurso se tornou fonte de 
debates e discussões sobre a capacidade que a natureza possui de atender a demanda tanto 
para consumo humano, quanto para emprego em atividades produtivas, capitalistas. Esses 
debates versam direta ou indiretamente sobre os aspectos da sua distribuição. A distribuição 
social desigual das águas decorre da relação entre os agentes públicos responsáveis pela ges-
tão e grupos privados, revelando que o verdadeiro problema pode residir entre as necessida-
des ilimitadas e os recursos escassos, o que não deixa de envolver o modo capitalista de pro-
dução de mercadorias. A princípio a concessão de outorga de uso dos recursos hídricos seria 
uma forma eficiente com a participação da sociedade civil nas decisões administrativas, de 
modo que atendesse a todos os setores sociais, sem prejudicar os menos favorecidos, priori-
zando o consumo humano, mas também sem prejudicar a atividade produtiva. Para tentar 
atender a demanda capitalista e as necessidades da sociedade civil, existe o procedimento da 
outorga. No contexto prático, ela às vezes se mostra contraditória, em termos de legislação, 
forma de concessão e esferas da União responsáveis pelo ato administrativo o que pode 
resultar em procedimentos, se não controlados e fiscalizados, prejudiciais a manutenção, 
preservação e conservação desse recurso natural que tem-se tornado escasso na atualidade.
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CRIME E VIOLÊNCIA NO NORTE DE MINAS: O PERFIL DO CRIMINOSO NAS 
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O trabalho que ora apresentamos é parte integrante das atividades desenvolvidas pelo 
Grupo de Pesquisa Centro de Estudos do Crime – CEC, desta instituição. Tendo como ob-
jetivo estudar o crime em suas diversas manifestações sociais, políticas e culturais, o CEC 
tem como proposta apresentar pesquisas e discussões variadas sobre o tema, formalizan-
do-as ao final em artigo científico. Dentre essas pesquisas está o trabalho intitulado Crime 
e Violência no Norte de Minas Gerais: o Perfil do Criminoso nas Primeiras Décadas do sécu-
lo XX, em fase inicial de pesquisa. Objetivo: aferir dados dos registros dos réus recolhidos 
à cadeia de Montes Claros que cumpriram pena ou aguardaram julgamento no período 
de 1926 a 1935, a fim de que possamos delimitar se havia ou não um estereótipo, um per-
fil fixo considerado como criminoso no que tange às peculiaridades de cada indivíduo. 
Metodologia: Fazendo uma relação aos ideais postos por Cesare Lombroso de que um 
criminoso possui características que o levam ao cometimento do crime naturalmente, os 
registros estudados são carregados de dados e impressões sobre os criminosos da época, e, 
por isso, faremos uma análise quantitativa e qualitativa das fontes. Resultados: na análise 
inicial da pesquisa, foram observadas 280 prisões. Dentre elas, percebe-se o predomínio 
do sexo masculino, totalizando 270 homens, e 10 mulheres. Sendo maioria deles casados, 
com o número de 155, 113 solteiros e 12 viúvos. O baixo índice de escolaridade também 
é preponderante, sendo 156 analfabetos. Em relação à faixa etária, destacam-se três pe-
ríodos, os com idade de 21 a 25 anos, constando 63 registros; 26 a 30 anos, com 56; e 15 a 
20 anos, totalizados em 41. Dentre as 27 profissões verificadas, sobrepõe-se a de lavrador, 
constando 196 lavradores. Já observando a natureza do crime, o fator que desencadeou 
em uma quantia maior de recolhimento foi o homicídio, totalizando 163 casos. E, por fim, 
a natureza da prisão, com pluralidade em flagrante e mandado em 21 espécies, sendo 78 
flagrantes e 70 mandados. Conclusão: Uma interpretação breve desses dados nos permite 
traçar um perfil do criminoso na região de Montes Claros no período estudado, relacio-
nando alguns dos aspectos do crime à condição social, de gênero e do tipo de crime mais 
praticado, elementos fundamentais para uma compreensão da sociedade violenta que se 
caracterizava o norte de Minas no início do século XX.
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INTRODUÇÃO: A mulher à luz da sociedade era vista como “rainha do lar”, enfatizando 
o tripé mãe – esposa – dona de casa, isto até pouco tempo, em fato a ocorrência desse 
tratamento discriminatório ainda é notório atualmente. O modelo jurídico do Código 
Civil Brasileiro de 1916 colaborava ainda mais para a subordinação da mulher perante o 
cônjuge. Seja para prover o sustento da casa, para acabar com a ideia de a mulher desen-
volver o “poder biológico”, ou seja, de reprodutora da prole, ou para lutar por igualdade 
entre os gêneros, a mulher ao longo do tempo buscou, e ainda busca, por seu espaço e 
reconhecimento no campo de trabalho. OBJETIVO: Compreender a evolução do papel 
da mulher no mercado de trabalho ao longo dos anos, tendo em vista os Códigos Civis e 
Constituições Federais, além do pensamento da sociedade. MÉTODOS: Foram utilizados 
artigos, teses e livros da base de dados da plataforma UFGRS (Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul) e FEMA (Fundação Educacional do Município de Assis). RESULTA-
DOS: Principalmente após as grandes Revoluções Mundiais, a mulher foi se equiparan-
do ao homem nos sentidos de igualdade salarial, qualificação trabalhista e carga horária 
igualitária. Fazendo uma breve comparação entre o Código Civil de 1916 e a Constituição 
Federal de 1988 pode-se notar a diferença entre o tratamento dado a mulher trabalhado-
ra. O Código Civil brasileiro de 1916, em seu artigo 233, atribuía “O marido é o chefe da 
sociedade conjugal, função que exerce com a colaboração da mulher, no interesse comum 
do casal e dos filhos”. CFB/1988, 7º, XXX, o qual dispõe da “proibição de diferença de 
salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor 
ou estado civil”, inserido no mesmo artigo 7º, em seu inciso XX, “a proteção do mercado 
de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei”. É perceptível a 
melhora do campo de trabalho para a mulher, mas apesar de demonstrar sua capacidade e 
competência em variados campos, esta por vezes ainda carrega a concepção de provedora 
do lar e de submissa. CONCLUSÃO: As legislações promulgadas ao longo da história, a 
evolução do pensamento da sociedade em âmbito mundial, e a procura da mulher por 
qualificações, possibilitou a abertura de caminhos para a inserção desta nos mais diversos 
setores trabalhistas, porém a luta pela igualdade não está totalmente encerrada, uma vez, 
que a igualdade de salários e oportunidades ainda está longe de serem igualitárias.



104

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015
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Ninguém pode ser coagido a submeter-se a tratamento médico de risco, como dispõem o 
artigo 5° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e o artigo 15 do Có-
digo Civil, consagrando o princípio da autonomia do paciente, impondo aos profissionais 
de saúde que não atuem sem prévia autorização do próprio interessado. O presente estudo 
objetiva a possibilidade do paciente, recusar determinado tratamento médico por con-
vicções religiosas. A hipótese que orienta o estudo é que a resposta seja afirmativa, uma 
vez que, não são raras as dramáticas situações de pessoas que se recusam a submeter-se 
a procedimentos médicos por conta de suas crenças. A exemplo, têm-se os seguidores da 
Igreja Testemunhas de Jeová que, por força de sua fé (cuja liberdade é assegurada constitu-
cionalmente como garantia fundamental à dignidade humana), justificando a sua postura 
nas passagens bíblicas do Gênesis (9, 3 a 5), Levítico (17, 10) e Atos (15, 20), não admitem 
o recebimento de transfusão de sangue. Salienta-se que o princípio da dignidade humana 
maneja, além do respeito à integridade física, a proteção à integridade psíquica e intelec-
tual a às condições mínimas de liberdade  e igualdade, atestando a liberdade de credo, 
cuja violação significa infringência ao próprio conceito de vida digna. De nada adiantaria 
transfundir sangue e tornar a vida de um fiel indigna, retirando dela a beleza de viver em 
paz consigo, com o meio em que vive e com suas convicções, dado que, um fiel a Igreja 
Testemunhas de Jeová, com transfusão sanguínea realizada, é rejeitado por sua própria 
comunidade. Porém, conforme esclarece a Resolução N° 1.021/80 do Conselho Federal 
de Medicina e os artigos 46 e 56 do Código de Ética Médica, numa situação emergencial, 
na qual não há como subtrair uma manifestação válida e livre de vontade, deverá ocorrer 
uma intervenção médica, pois, neste caso, sobrepuja a manutenção da vida do paciente. 
A metodologia utilizada no estudo foi pesquisa bibliográfica e documental. A possível 
conclusão que se chegará ao final do estudo é de que a transfusão de sangue aos segui-
dores da Igreja Testemunhas de Jeová, em casos emergenciais, demonstra a conservação 
do direito à vida, já que este direito se sobrepõe aos demais previstos pelo ordenamento 
jurídico brasileiro.  

Palavras-chave: Direito à vida. Transfusão sanguínea. Igreja Testemunhas de Jeová.
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Os Direitos Humanos perpassaram por quatro basilares fases históricas. A primeira de-
las ocorreu após a Revolução Francesa (1789) e a Independência dos Estados Unidos da 
América (1776), na qual houve a positivação desses direitos, nos respectivos estados; a 
segunda fase adveio no séc. XIX, na qual, os Direitos Humanos foram reconhecidos como 
inerentes a pessoa humana, independendo da classe social, credo, cor e etc.; a terceira fase 
é identificada pela materialização desses direitos, com o estabelecimento de tratados, con-
vencionando o trato para com os seres humanos; por fim, tem-se a quarta e atual fase his-
tórica, na qual surge oficialmente a concepção “Direitos Humanos”, ocorrida pós-segunda 
Guerra Mundial, nesta fase houve a fragmentação e reconhecimento de grupos específicos 
como mulheres, crianças, idosos, imigrantes, dentre outros. Os Direitos Humanos foram 
internacionalizados com uma “visão” individualista e ocidental, porém, cada parcela da 
sociedade tem suas prerrogativas versadas pela cultura e estados que as mesmas foram 
criadas. Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo viabilizar uma possível 
solução ao embate, no qual abarca o restante dos Estados e culturas distintas que não 
fizeram parte da conjuntura dos Direitos Humanos, gerando uma incompatibilidade de 
direitos, ao ponto que aquilo que para uma determinada classe de pessoas é legal, é bárba-
ro para outras. A metodologia utilizada no estudo foi pesquisa bibliográfica e documen-
tal. Perante as abordagens realizadas, infere-se não haver como desrespeitar uma cultura, 
abolindo seus valores e/ou impondo posicionamentos de outra cultura predominante.  
Como forma de ratificar uma possível solução para a abrangência dos Direitos Humanos, 
conclui-se que é necessário proteção da identidade cultural, resguardando a alteridade, 
como uma forma de se posicionar no lugar do outro, reconhecendo que a ligação de cul-
turas distintas e o respeito a identidade são necessários para o convívio social, razão pela 
qual, dá origem aos Direitos Humanos.
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INTRODUÇÃO

Para tratar da alienação parenta ante a guarda compartilhada é necessário entender o que 
ocorria no Código Cível antes da alteração dada pela lei 13.058/2014 e o que ocorre após 
a alteração da regra anterior. Antes da alteração do Código Civil no quesito guarda com-
partilhada ela era unilateral ou compartilhada. Havia a possibilidade de ser aplicada uma 
ou outra. O que se via na prática eram os casos de divórcio em que havia o predomínio da 
guarda unilateral. Tal fato, direta ou indiretamente contribuía para que se identificassem 
casos de alienação parental. Dessa forma, a redação da Nova Lei, a guarda sempre será 
compartilhada com o intento de garantir à prole o convívio com os genitores e possibilitar 
o seu pleno desenvolvimento psíquico e social.

Porém ainda há muitas controvérsias sobre a aplicação imediata da guarda compartilhada 
pelo judiciário, pois, há que ser garantida a efetiva condição benéfica para o menor, o que 
deverá ser avaliado antes da concessão do compartilhamento da guarda, o que nem sempre 
é possível. Não obstante também a doutrina apresenta divergências em relação ao tema uma 
vez que a alienação parental não foi abordada na nova regra ficando restrita a uma lei especí-
fica. Nesse sentido para garantir que não haja alienação junto a prole o Ministério Público e 
assistentes sociais devem efetuar avaliações não somente do ambiente e das condições finan-
ceiras dos genitores mas o seu estado psicológico também deve ser considerado. È sabido 
que se houver comprovação posterior de que a guarda compartilhada não está surtindo os 
efeitos desejados ela pode ser revogada pelo judiciário. Nesses casos haveria ou não um ma-
lefício cumulativo para a prole? A intenção sempre é o benefício da criança e a garantia de 
sua integridade. Mas, até que ponto o compartilhamento de guarda evita a alienação paren-
tal, que nem sempre é percebida pelo Judiciário de forma clara e objetiva? Ante a discussão 
que o tema promove foi que buscou-se como objetivo geral estudar a guarda compartilhada 
confrontando-a com os aspectos relativos  a alienação parental. Enquanto que os especí-
ficos buscam definir a compreensão do entendimento jurídico de guarda compartilhada, 
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Identificar o que é alienação parental na percepção jurídica, avaliar se a regra sobre guarda 
compartilhada apresenta lacunas quanto ao trato sobre alienação parental.

METODOLOGIA

De forma geral o estudo se caracteriza pela adoção do método descritivo, uma vez que será 
efetuada a descrição das percepções e visões teóricas sobre o tema, para então se chegar 
à alguma conclusão sobre o tema proposto. Também foi utilizada da pesquisa bibliográ-
fica em livros, revistas científicas, artigos, leis, etc. e e realizada a revisão da literatura. Tal 
procedimento possibilitará tanto a compreensão dos assuntos correlatos ao tema quanto a 
formação de uma conclusão sobre o mesmo. Acrescenta-se a utilização da pesquisa docu-
mental caracterizada pela publicações de reportagens em jornais escritos e televisionados. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Atualmente vige no Brasil a regra de guarda compartilhada baseada na lei 13.058/2014. 
Porém, a nova regra não trata de forma clara sobre praticas alienantes na criança e no 
adolescente. O que se tem de concreto é que a nova regra permite o judiciário aplicar de 
imediato a guarda compartilhada, pois  a discussão que se fazia era no sentido de que a sua 
aplicabilidade reduziria os conflitos  entre os genitores ao mesmo tempo em que permiti-
ria à ambos ter uma participação mais ativa na vida da criança, fazendo assim a proteção 
do vinculo familiar. Entretanto, sob certas circunstâncias a guarda compartilhada não é 
garantia de que haverá presença efetiva dos pais no processo de educação, formação da 
personalidade e do caráter da criança, ou adolescente, pois a alienação se caracteriza pela 
postura de um dos genitores em tentar desmerecer a pessoa do outro cônjuge de modo a 
afastá-lo gradativamente os filhos. Nesse contexto a nova regra não pontua como fica a si-
tuação dessa criança e adolescente quando, em havendo guarda compartilhada. O proble-
ma que se coloca é o fato de que a mera presença física não é garantia de que os genitores 
evitarão a alienação parental, visto que ela pode ser praticada de diversas formas.

Desse modo, tratar das questões relativas à alienação parental envolve, direta ou indire-
tamente, a abordagem sobre o entendimento do que seja família e guarda dos filhos, uma 
vez que é nesse contexto que a alienação pode acontecer, seja decorrente da tentativa de 
um dos cônjuges impedir o outro de manter contato com a prole, ou por decisão pessoal 
de um deles em deixar os filhos com o ex cônjuge, bem como, por influência de terceiros. 
Tem-se que, segundo Pinto (2014, p.8) “ao longo dos séculos, o conceito de família ou 
entidade familiar experimentou grandes evoluções e profundas transformações. De um 
modelo rígido, patriarcal, matrimonializado e sacralizado, chegou-se a formatos flexíveis, 
nos quais o elo entre os seus membros reside na noção de afetividade”. Assim, foi conferida 
proteção e legitimidade a famílias antes marginalizadas, entendendo-se que o verdadeiro 
conceito de entidade familiar se liga ao afeto e à criação de um ambiente onde os seus in-
tegrantes ajam com cooperação e solidariedade. Do conceito de família que hoje, também 
envolve as chamadas famílias homoafetivas, deduz-se que a guarda dos filhos, de modo 
sintético, pode ser entendida como o ato de ser responsável, de cuidar e dar a assistência 
necessária ao pleno desenvolvimento físico, intelectivo e social da prole, de modo a per-
mitir inclusive o direito destes à convivência familiar.
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Relativo à alienação parental, do próprio contexto da lei nº 12.318 de 26 de agosto de 2010, 
tem-se que ela é representada por qualquer tipo de tentativa praticada por genitores ou 
seus parentes ascendentes, descendentes ou terceiros que tenham o menor sob seus cuida-
dos, com vistas a que ele sofra interferência em  sua formação psicológica de modo a repu-
diar um dos genitores. Assim, a partir do conceito de Pinto (2014) e considerando que os 
casamentos/relacionamentos (heterossexuais ou homoafetivos) se desfazem é inevitável 
que uma das partes sofra. Mas na maioria desses relacionamentos quase sempre existe 
uma criança que também sofre com a separação dos genitores ou responsáveis diretos. 
Quanto aos filhos especificadamente, no processo de separação eles  tem que se valer do 
principio da absoluta prioridade de seu direito a ter a convivência com os genitores garan-
tida de forma efetiva. Caso essa garantia não seja cumprida poder-se-ia questionar se tal 
fato seria ou não uma forma de alienação parental. Na via indireta. Nesse sentido é o que 
rege a Constituição Federal do Brasil de 1988 em seu artigo 227 e o Estatuto da Criança 
e do Adolescente - ECA no artigo 4º. (Lei 8.069/90), que praticamente é transcrição do 
artigo constitucional conforme  “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade, o direito à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade” e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
Enquanto que no art. 4º. “É dever da família, comunidade, da sociedade em geral e do 
Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultu-
ra, à dignidade”, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Como estes princípios (prioridade de educação, dignidade e respeito à convivência fami-
liar) tem força na lei, não é necessário dizer que as crianças e adolescentes tem garantia de 
serem preservadas os laços de afetividade com qualquer dos genitores, quando do desfa-
zimento a união conjugal entre seus pais, independente do tipo de família constituída, se 
heterossexual ou homoafetiva. Ante o exposto e para fazer com que a criança não sofra no 
termino de um relacionamento conjugal de seus pais há a Lei da Guarda Compartilhada, 
Lei nº 13.058, de 2014 que promoveu alteração no dispositivo anterior. Essa lei trata em 
seu artigo 2º que é necessário haver convívio equilibrado entre criança e genitores. Assim 
tem-se: “Art. 2º. [...] § 2o  Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos 
deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista 
as condições fáticas e os interesses dos filhos”. A partir do dispositivo da lei mencionada 
anteriormente deve ser entendido o motivo de criação da nova lei. Antes era comum ter 
notícias de que a criança sofria muito com a separação dos seus genitores conforme visão 
empírica revelava. Isso porque nos dispositivos anteriores do Código Civil, Lei nº 10.406 
de 10 de janeiro de 2002, rezava em seu art. 1.583 que a guarda era acordada entre os 
genitores. Esse fato gerava, direta ou indiretamente, a alienação de um dos genitores, con-
forme a fosse determinada a convivência após a separação dos pais. Já na alteração pro-
movida no referido artigo pela Lei nº 11.698 de 13 de junho de 2008 houve modificação 
do artigo supracitado que passou a fazer menção sobre o fato da guarda  ser unilateral ou 
compartilhada. E no seu parágrafo primeiro foi especificada a compreensão do que seria 
o compartilhamento da guarda com sendo “§ 1º Compreende-se por guarda unilateral a 
atribuída a um só dos genitores ou à alguém que o substitua (art. 1.584, §5.º) e, por guarda 
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compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da 
mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”. 
Apesar da alteração, se tornou conhecido que somente com a guarda unilateral a criança 
sofria por ter pouco tempo de convívio com o pai ou seu guardião. Uma vez que a guarda 
era fracionada, ou seja, um dos genitores (normalmente o pai) possuía o direito de visita 
à criança de 15 em 15 dias. 

Atualmente com a nova lei 13.058 que foi aprovada no ano de 2014 ficou acordado que 
independentemente do relacionamento dos pais a guarda passou a ser guarda compar-
tilhada. O fato de a lei desconsiderar a forma de relacionamento dos país, quando não 
menciona a necessidade de verificar se o mesmo pode ser de conflito, abre margem para 
que se instale a alienação, pois, é comum em casais que se separam haver, mesmo que 
subjetivamente e em sob certas circunstâncias inconscientemente, algum tipo de influên-
cia negativa sobre os filhos quanto a construção de uma imagem pejorativa de um dos 
genitores. Esse aspecto as regras relacionadas a guarda não fazem menção ou previsão 
clara. Independente disso, na guarda compartilhada os pais irão dividir o seu tempo com 
a criança. Uma vez que a intenção do legislador, a princípio, foi de evitar que a criança 
passasse por alienação parental. Então, por isso, que foi criado tal formado de guarda, para 
separar, de certo modo, os conflitos entre os pais em uma circunscrição adulta e manter 
uma vida equilibrada para a prole. Entretanto, o que a lei pretende nem sempre á alcança-
da, pois não depende somente de norma, mas de ação e atitude dos genitores. A nova, em 
certo sentido, foi um avanço, pois, buscou resolver e evitar o sofrimento não apenas dos 
filhos, mas dos genitores que, em alguns casos também se via impedido do convívio com 
os filhos por imposição ou dificuldade criada pelo outro genitor. 

De modo complementar ao que foi expresso nos parágrafos precedentes e para exemplifi-
car o sofrimento dos genitores e a busca pela convivência com os filhos, vários sites na in-
ternet buscam demonstrar as tentativas de se evitar a alienação de através das informações 
divulgadas a cerca da existência de pais que sofrem por não poder ter acesso a criança, por 
proibição da mãe ou por ordem judicial, do mesmo modo o sentido inverso, da criança em 
relação a um de seus genitores. Neles (sites) o que se percebe é a luta pela aplicação eficaz 
dos direitos e garantias das crianças. (XAXÁ, 2008). Associando a idéia defendida pelo 
movimento supramencionado, do sites com as regas sobre a guarda compartilhada e lei da 
alienação parental, tem-se que eles (movimento e legislações) possuem como intento que-
brar o paradigma que existe sobre o fato de ser a mãe a única e principal pessoa guardiã 
da criança.  Assim, a nova regra da guarda compartilhada (lei 13.058/2014) busca, indi-
retamente e, segundo interpretação de vários autores mostrar para a sociedade que pais/
homens também brigam pelos seus filhos e querem ter o direito pela paternidade ativa. 
E por acontecer tanto conflito de interesse que afetava diretamente os filhos a lei buscou 
evitar os processos de alienação parental forçada por um dos genitores. Apesar de que na 
prática concreta, não é possível afirmar que ela consiga evitar de fato tal ação.

Por isso houve a inserção na nova regra de guarda compartilhada a possibilidade de o pai 
poder partilhar com a mãe a convivência sua prole, mesmo após separação conjugal, e vice-
versa. Contudo, vale ressaltar que esse avanço não foi absolutamente positivo uma vez que 
focou basicamente na alegação de sofrimentos de pais por ausência de seu filho e dos filhos 
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por ausência dos pais, deixando de lado uma das vertentes negativas do convívio forçado 
– o processo alienante da parentabilidade. Olhando apenas pela linha de que os adultos 
sofrem e querem lutar pela criança e seus direitos tudo isso configura como algo belo. Mas 
não se pode  esquecer que muita das vezes essa luta é de força subjetiva, aonde os genitores 
tem o conflito de um relacionamento não finalizado de forma amigável e podem se valer do 
dispositivo de lei para estar próximo dos filhos, não por desejar efetivamente, mas sim, por 
saber que dessa forma pode afetar ao ex cônjuge. Se essa situação prevalecer a própria lei 
que buscou evitar uma forma de alienação acabaria mantendo-a de modo indireto. Nessas 
situações (separação ou término da relação conjugal ou afetiva) os genitores nem sempre 
saem com suas pendências emocionais resolvidas e mesmo que inconscientemente, eles 
acabam lançando sobre a prole a punição ao outro cônjuge, como forma de afetar e manter 
o estado psicológico doentio em que eles se encontram (genitores). E com, isso faz que a 
criança sofra a alienação parental, mesmo ela convivendo com a pessoa física dos pais. 
Convivência física essa que a princípio seria positivo segundo a lei. O genitor que comete 
a alienação parental não sabe que esse ato faz a criança sofrer sérios danos psicológicos. 
Em alguns casos o próprio genitor comete ações alienantes de forma inconsciente. Em 
razão disso, ela foi “jurídica e legalmente reconhecida, destacando o mencionado diplo-
ma os atos caracterizadores e as formas de combate. Entre elas encontra-se a aplicação da 
guarda compartilhada, que passou a ser defendida por parte da doutrina”, segundo Pinto 
(2014, p8. Ocorre, entretanto, que esta modalidade de guarda requer imprescindivelmente 
a existência de harmonia entre o casal, a fim de que a criação da prole seja realizada a con-
tento. Imperando na alienação parental um cenário de extremo conflito entre os genitores, 
a guarda compartilhada, por inferência lógica, não pode produzir os resultados esperados, 
fazendo-se necessário que o litígio seja previamente sanado.

Entretanto, argumenta-se que segundo a nova lei, a guarda é para efeito de melhores condi-
ções de formação da personalidade e caráter da criança e do adolescente, porém há visões 
diversas no campo das doutrinas sobre que possíveis melhorias seriam essas. Paralelamente 
deve ser observado quem tem melhores condições, o que revela um critério subjetivo do ma-
gistrado, deixando uma margem de interpretações, podendo levar a entendimentos diver-
gentes. Esse aspecto acabou suscitando alguns questionamentos, Diniz (2004) questiona o 
que poderia ser melhores condições. A partir da discussão apresentada contrapõe-se a nova 
regra (lei 13.058/2014) que não preconiza as melhores condições do antigo artigo 1.584. 
Nela fica assegurado os pais a guarda compartilhada mesmo sem o acordo entre eles, salvo 
conforme reza o art. 1.584 em seu parágrafo 2º, do código civil com base na redação da lei 
13.058/14 e em nada, o referido artigo, toca nos pontos espinhosos da guarda compartilhada 
frente a alienação parental devido o caráter subjetivo que esse instituto aparenta ter.

CONCLUSÃO

A guarda compartilhada é um instituto que já se pratica no Brasil há certo tempo. Con-
tudo houve alterações recentes em 2014, que a tornou obrigatória. E relação a alienação 
parental a nova regra indiretamente permite  que ela se efetive através da forma indire-
ta, ou seja há a possibilidade aberta de um dos cônjuges não optar por compartilhar a 
guarda. Nesses caso o fator emocional da criança estaria afetado e nessa situação como 
fica a criança ou do adolescente se um dos genitores não desejar a guarda? Isso por si só, 
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configuraria a alienação parental voluntária, consciente? Não teria aquele que se negou 
participar da guarda prejudicado o direito fundamental da criança e adolescente existente 
na regra da Lei nº 12.318 de 2010? Pois ela em seu artigo 3º diz que a prática de ato de 
alienação parental fere direito fundamental da criança ou do adolescente de convivência 
familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas relações com genitor e com o grupo 
familiar, constitui abuso moral contra a criança ou o adolescente e descumprimento dos 
deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda. 

Apesar das controvérsias não se deve negar que a nova regra representou em certos pontos 
um avanço. Porém, não pode ser descartado o fato de que as analises na lei anterior e a 
nova lei não ficou estabelecido de forma esclarecedora como que seria feito uma avaliação 
dos genitores para que, assim, eles possam de fato ter direito a guarda compartilhada? Será 
que com a guarda compartilhada evitará conflitos dos genitores? O Ministério Público 
tem participação direta e ativa na averiguação juntamente com uma equipe de assistentes 
sociais para avaliação de condições psicológicas dos pais? Esses são questionamentos que 
podem ser efetivados quando se estuda a guarda compartilhada sob o enfoque da aliena-
ção parental.

Pelo que se tem de resultados parciais da pesquisa identifica-se que a lei tem o condão de 
gerar resultados positivos para a criança e os genitores, mas ela não tem o poder de re-
solver questões subjetivas e de reserva mental dos pais quanto a concretização da guarda 
compartilha. Ou seja, se os genitores consciente ou inconscientemente farão algum ato de 
alienação parental.
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INTRODUÇÃO

Quando se fala em guarda compartilhada, varias são as considerações que deve efetuadas 
ante a sua relevância no desenvolvimento da criança tanto social quanto psicológico, evi-
denciando vantagens e contradições da guarda a partir da nova lei 13.058/2014. É sabido o 
que a guarda compartilhada, traz um maior contato das crianças com os pais divorciados, 
beneficiando com um relacionamento mais íntimos entre eles, promove o envolvimento 
do pai no cuidado do filho, uma vez que após o divorcio, as mães são  expostas às opressi-
vas responsabilidades desse cuidado. Nesse sentido, a guarda é uma realidade social, que 
promove estudo de educadores, psicólogos, psiquiatras, sociólogos que buscam chegar a 
um consenso, ou seja, de que ela guarda não foi feita para atender somente os anseios dos 
genitores, mas sim os interesses dos filhos. Contudo, na prática será que ela realmente 
consegue tal objetivo? 

A princípio, A guarda compartilhada tem a função de reforçar o papel dos pais na vida 
criança, tendo em vista que os genitores deixaram de ser cônjuges, porém não podem dei-
xar  o direito de guarda jurídica e física. Contudo se faz necessário analisar que a guarda 
compartilhada está inserida no arranjo em que há conflitos continuado entre os pais é usa-
da como meio de negociar valores de pensão alimentícia, e não como meio de beneficiar 
a criança. Por essa razão vários autores questionam a efetividade dessa forma de cuidado 
com a prole.

Assim, pelo exposto sinteticamente se faz necessário refletir sobre a nova Lei 13.058/2014 
que fixa a guarda compartilhada como obrigatório no código civil brasileiro, levantando 
pontos que permitem ver os paradigmas e contradições da guarda compartilhada, as re-
lações sociais e afetivas que ela busca promover no desenvolvimento das crianças, mas 
também os conflitos que pode trazer para essas crianças quando vivem num mundo em 
que inexiste entendimento entre os genitores, mesmo após a separação. 
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A nova regra é considerada um grande avanço no cuidado de crianças surgidas de casais 
divorciados ou separados, pois, reformulou a percepção sobre o modelo de relacionamen-
to entre estes pais separados, na busca de proteção do melhor interesse dos filhos. Como a 
área jurídica está em constante desenvolvimento, com o direito de Família não poderia ser 
de outra forma, tendo o tema guarda compartilhada assumido uma posição já largamente 
adotada no direito. A separação dos genitores, com a ruptura do vínculo conjugal, traz 
mudança de sentimentos como sofrimento para os filhos, pelo afastamento dos genitores. 
A guarda compartilhada é um tipo de guarda jurídico concedido aos pais para amenizar o 
impacto da separação dos pais com seus filhos, esse tipo de guarda passou agora a ser a re-
gra e não mais uma modalidade de guarda. Desse modo, este trabalho teve como objetivo 
geral estudar o tema da guarda compartilhada introduzida no Código Civil Brasileiro pela 
Lei 11.698/2008, que atualmente foi modificada pela lei 13.058 sancionada em dezembro 
de 2014 que alterou os artigos 1.583 e 1.584 deste código e como objetivos específicos o 
de analisar o novo processo da aplicação da guarda compartilhada no Brasil a partir do 
advento da lei 13058/2014, Comparar o sistema de guarda antigo com o novo processo de 
guarda compartilhada e identificar se há controvérsias quanto a guarda compartilhada a 
partir da lei 13058/2014

METODOLOGIA

O estudo fez uso da pesquisa bibliográfica com revisão da literatura que foi apresentada 
na descritiva em que se expôs uma analise das ideias contidas nas doutrinas, documen-
tos (jurisprudências, reportagens, etc) disponibilizados sobre o tema, pesquisas em revis-
tas,internet,para que se possa demonstrar a aplicabilidade e a evolução da guarda com-
partilhada no Direito Brasileiro, suas consequências, vantagem e contradições a partir da 
nova lei n° 13.058/2014.  Como forma complementar entende-se que o método de caráter 
qualitativo também esteve presente no trabalho. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O instituto da guarda compartilhada envolve o âmbito familiar, atingindo principalmente 
a criança e o adolescente, no qual são prioridades no plano constitucional. Incluso no 
ramo do direito de Família está em constante evolução. Tal evolução se dá em razão da 
finalidade de compreender o fim da relação conjugal que atinge diretamente os filhos,, 
Nesse campo, o direito de família verifica  o conflito de guarda dos filhos identificando se o 
compartilhamento de guarda é o melhor caminho jurídico atribuído aos filhos e aos pais. 
Contemporaneamente é de conhecimento comum que a separação dos pais traz instabi-
lidade emocional para os filhos, principalmente os menores de idade, que sente aruptura 
do vinculo conjugal, e  o afastamento físico dos genitores. Pensando em amenizar esse 
sofrimento dos filhos de pais divorciados, surgiu a modalidade de guarda compartilhada 
atribuída a ambos os genitores visando atenuar o impacto emocional, proteger e formar 
uma criança equilibrada com sua personalidade, manter a vida cotidiana dos filhos intac-
ta, com o relacionamento amoroso e próximo dos genitores.

Para entendermos melhor essa nova modalidade de guarda, é importante saber o conceito 
de é família no Brasil, como ela surgiu e como esta sua evolução e dentro desta perspectiva 
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de família conhecer a historia de guarda dos filhos no caso de separação dos pais. A família 
constituída na sociedade colonial era composta pelos atos do casamento solene tendo vá-
rias características em razão da colonização e costumes, era uma família patriarcal em que 
o homem era o centro desta família. Nessa fase ela era composta por marido e esposa e fi-
lhos legítimos ou não. A família que se formava estava sob a supervisão da Igreja, pois havia 
grande influência dela sobre a sociedade na época e incentivava a celebração do casamento 
religioso, as funções civis da época em decorrência da ausência de cartório. Como descreve 
Pereira (2015, p. 25) “A família era organizada em função da idéia religiosa (descreveu Fus-
tell de Coulanges como se o tivesse pessoalmente visto congregado seus membros várias 
vezes ao dia em torno do altar doméstico, para invocar e propiciar os deuses lares)”

Em 1980 na República, o casamento religioso já não era uma regra, pois com a lei de 24 
de 1890 é instituído o casamento civil.  Em decorrência desse aspecto a configuração das 
famílias, historicamente, começa a sofrer pequenas alterações que mais tarde, na contem-
poraneidade, redefiniria a percepção do que compõe esse núcleo chamado familiar. A fa-
mília patriarcal no qual o homem era o centro, onde a relação era individualizada, com 
prevalência do status e a busca constante pela riqueza serviu de base para a elaboração do 
Código Civil de 1916. Mantendo a característica patriarcal da família esse código não deu 
a, devida atenção aos membros da família como elementos constituintes de um sistema 
maior, somente com a constituição de 1988 a família é vista como a base de uma sociedade. 
Em 1942 no seu artigo 315, surge a possibilidade da separação, não permitindo a contração 
de novos casamentos chamado de desquite. Esse instituto perdurou até a legislação que 
regulamenta o divórcio. Em 1977 com a lei n° 6.515, surge a lei do divórcio, é instituída a 
separação judicial e dissolução do casamento e a comunhão parcial dos bens. Onde essa 
comunhão parcial se resume em união por laços afetivos e não por questões patrimoniais e 
sociais. Como afirma Pereira (2015, p.27-28) “a despatrimonização do Direito Civil como 
uma tendência normativa-cultural atinge também o Direito de Família não mais orientado 
na expulsão e a redução quantitativa do conteúdo patrimonial, mas na tutela qualificativa 
das relações familiares”. Sob esta perspectiva, destaque-se a orientação no sentindo de iden-
tificar a família centrada na dignidade da pessoa humana e na solidariedade social.

Começa uma nova era, em que o casamento por questões sociais e patrimoniais é dissolvi-
do, surgindo na nova estrutura familiar que se volta para o sentimento. O afeto passa a ter 
seu valor jurídico, como alicerce para manter as relações pessoais e a dignidade da pessoa 
humana. Com o advento da Constituição Federal de 1988 surgeassim a família contem-
porânea, com seus direitos fundamentais e de proteção de seus membros . De acordo com 
Pereira (2015, p.25) a família é “em sentindo genérico e biológico, considera-se família o 
conjunto de pessoas que descendem de tronco ancestral comum”. Ainda neste plano geral, 
acrescenta-se o cônjuge, aditam-se os filhos do cônjuge (enteados), os cônjuges dos filhos 
(genros e noras), os cônjuges dos irmãos e os irmãos do cônjuge (cunhados). Já no mundo 
no, século XIX, era atribuição do pai de deter a guarda e o pátrio poder dos filhos, sendo o 
papel da mãe submeter a suas determinações, pois a mulher era considerada relativamente 
incapaz de exercer os atos da vida civil, ou seja, não podia dividir as responsabilidades aos 
deveres inerentes ao vinculo matrimonial, deixando de priorizar o interesse da criança. 
Regras encharcadas de conservadorismos. Paralelamente, com a inserção cada vez maior 
da mulher na sociedade e no mercado de trabalho, com a revolução sexual, a divisão da 
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educação dos filhos foi ficando mais equânime. A mudança social deu novos alicerces 
para teorias sobre guarda, buscando a manutenção do contato com os filhos tendo um 
exercício mais equilibrado.

Ante as alterações ocorridas na sociedade, como expresso no parágrafo precedente, quando 
havia a separação dos pais, a definição de guarda era unipessoal, ou seja, a lei identificava a 
necessidade de impor quem ficaria com a guarda do filho tendo o regime de visitas. Quando 
esses pais queriam compartilhar essa guarda, era difícil a justiça homologar esses pedidos, 
pois ainda não existia previsão legal da guarda compartilhada. Assim surgiram varias teorias 
acerca da guarda compartilhada, pois perceberam que nem sempre a atribuição da guarda 
à mãe atendia o melhor interesse da criança no que tange a sua formação integral (psíquica, 
social, etc.), surgindo assim varias correntes de psicólogos, sociólogos a respeito de teorizar 
a guarda compartilhada. Atualmente, a guarda conjunta ou compartilhada entende-se por 
um sistema de filhos de pais separados que permanece sob autoridade, responsabilidade de 
ambos os genitores , tomando juntos decisões quanto à criação e educação dos filhos. De 
acordo com GLABLIANO (2015, p. 611) em citação a Lobo (2008, p. 176):

A guarda compartilhada é caracterizada pela manutenção responsável 
e solidária dos direitos-deveres inerentes ao poder familiar, minimi-
zando-se os efeitos da separação dos pais. Assim, preferencialmente, os 
pais permanecem com as mesmas divisões de tarefas que mantinham 
quando conviviam, acompanhando conjuntamente a formação e o de-
senvolvimento do filho. Nesse sentido, na medida das possibilidades de 
cada um, devem participar das atividades de estudos, de esporte e de 
lazer do filho. O ponto mais importante é a convivência compartilhada, 
mantêm-se quartos e objetos pessoais do filho em ambas as residências, 
ainda quando seus pais tenham constituído novas famílias. 

No direito comprado é sabido que em 1976, na França, o Código Frances com a inovação 
trazida pela Lei de Malhuret, após o juiz ouvir os filhos menores, fixa a autoridade dos 
pais de acordo com o interesse da prole, e caso estabeleça a guarda única o magistrado 
daquela época decidia com qual dos genitores ficaria a guarda. No direito Canadense, 
surge uma das hipóteses que dá toque para a adoção da guarda compartilhada por este 
ordenamento, a hipótese que a separação dos pais não deve gerar sofrimento, sentimento 
de perda para os envolvidos tantos aos pais quanto aos filhos. Por sua vez, No direito In-
glês é distribuído igualmente à responsabilidade dos pais, tendo a figura do pai dirigindo 
conjuntamente a mãe, a vida dos menores. À esta última era mantido o dever do  cuidado 
diário dos filhos. A guarda compartilhada surge então com o papel de equilibrar as res-
ponsabilidades parentais, tentando acabar com a desigualdade que impera nos tribunais, 
uma vez que a sociedade se mostrava insatisfeita com o modo que a guarda dos filhos era 
determinada e deferida pelo judiciário.

Para conter a insatisfação da população os doutrinadores reivindicaram dos magistrados 
a possibilidade de expor para os pais a possibilidade de ser realizada a guarda comparti-
lhada, quando ocorresse a disputa pela guarda dos menores. Tais doutrinadores enten-
diam ser necessário expor os benefícios que esse tipo de poder-dever perante a proletraria 
para a criança e, consecutivamente, para os pais caso os mesmos efetuassem a opção, ou 
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fossem obrigados como no passado à cumprir a  guarda única. Ante as transformações 
nas estruturas das famílias, as modificações nos meio legais que permitiram o divórcio, as 
modificações nas relações marido e esposa quanto ao procedimento e dever de cuidados 
com os filhos, resultou no que expões Gagliano (2015 p. 610) “É digno de nota que, a 
partir da  Lei n. 11.698  de 2008, a guarda compartilhada ou conjunta passou a ser moda-
lidade preferível em nosso sistema, devendo os juízes incentivarem sua adoção”. A partir 
da citação deve ser considerado que o fato do doutrinador mencionar que o juiz deve 
incentiva a adoção desse forma de guarda dos filhos, o autor não especifica se ela é opção 
ou determinação judicial independente do interesse dos país. Apesar de a regra abrir a 
possibilidade de ser negada, por uma das partes, o interesse em compartilhar a guarda.

Com isso, o que se percebe como resultado parcial é que a aplicabilidade da guarda com-
partilhada no nosso ordenamento jurídico foi criada pela idéia de isonomia entre ho-
mem e mulher pela Carta Magna em 1988, e o novo código civil, pois o antigo código 
civil privilegiavam quer a mulher do que o homem em questão, contido no indiretamente 
no artigo 1584 do código Civil. Ao ser efetuada uma avaliação um pouco mais detalhada 
do assunto, é perceptível que O Código Civil em seu artigo 1.634, inciso II, beneficia a 
guarda ao falar do poder familiar, no qual os pais cabe ter seus filhos em sua companhia 
,custodia e proteção. Como afirma LIMA (2007,p. 57) “Inicialmente, o Código Civil con-
templa a Guarda em seu artigo 1.634, inciso II, ao indicá-la como elemento do poder 
familiar. Assim sendo, a guarda constitui um dos elementos inerentes ao exercício, por 
meio da qual cabe aos pais terem os filhos em sua companhia, para reger seu comporta-
mento e ocupar-se de seus cuidados pessoais”. Trata-se de um direito-dever atribuídos 
aos pais, de custodia, de proteção, responsabilizando-se por seu bem-estar e pelos danos 
que eventualmente causarem a terceiros.

 Mesmo antes do novo Código Civil, já sustentavam a aplicabilidade da guarda compar-
tilhada, lastreando-se na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, de 1990. Sobre o tema, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em referên-
cia ao Art. 33, sobre o vocábulo “guarda”, assim se posiciona em que “ Não há vedação 
legal para que a guarda e responsabilidade seja deferida ao casal ao invés de a um dos 
cônjuges, não obstante a utilização do vocábulo detentor, no singular (RT 669/149). Pa-
ralelamente, tem-se que em 2008 em vigor a Lei 11.698 alterando o Código Civil. o pai e 
a mãe passam a dividirem os direitos-deveres dos filhos, definição da escola e de viagens, 
sobre a rotina da criança e do adolescente passa a ser conjuntas. Com o advento dessa 
Lei surge uma preocupação dos doutrinadores, do juiz impor este modelo de guarda 
compartilhada, em caso de audiência de acordo, pois o artigo 1.584 na redação dada pela 
Lei 11.698/2008 fala que quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda 
do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será apli-
cado a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não 
deseja a guarda do menor. Pelo dispositivo legal não havendo consenso o juiz obriga o 
compartilhamento da guarda se possível. Nesse aspecto começa a surgir dúvidas sobre 
a efetividade da regra, pois, se não há consenso entre os genitores quanto à guarda será 
que haveria consenso quanto a definição de outros assuntos pertinentes à criança? Seria 
o dispositivo legal passível de lacuna? 
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CONCLUSÕES 

Com conclusão a partir de resultados parciais a pesquisa leva a crer que  a guarda 
compartilhada é um modelo ideal para que preserve o princípio da dignidade da pes-
soa humana. Porém, mais uma vez surge questionamento sobre a lei, como por exem-
plo: na guarda é garantida a dignidade da pessoa humana de quem? Pais que alegam 
não poder conviver com filhos. Criança e mães alegam ausência do genitor. Além dis-
so, como aplicar essa modalidade de guarda em casais que se separam litigiosamente, 
com ódios e ressentimentos? a resposta poderia estar no que Glagliano (2015, p.614)  
afirmar: “o resultado disso poderá ser o agravamento do dano psicológico e existen-
cial, experimentado pelo menor, que já sofre pela desconstrução do seu núcleo fami-
liar”. Por isso, invocando os princípios da proteção integral e da dignidade da pessoa 
humana, temos que uma interpretação conforme a Constituição conduz-nos à firme 
conclusão de que o juiz não está adstrito à imposição do compartilhamento, quando 
verificar provável dano à esfera existencial da criança ou do adolescente.

Portanto, a Lei n° 11.698/08, que alterou os artigos 1.583 e 1.584 do Código Civil 
parece muito mais voltada a garantia de igualdade entre os pais em relação aos seus 
filhos, do que propriamente o melhor interesse do menor. Tal lei previu expressamen-
te a guarda compartilhada, podendo ser fixada em caso da impossibilidade da fixação 
judicial do pedido unilateral no caso de desacordo dos genitores. Desse modo, Como 
afirma Maluf (2013 p. 615) “Caberá ao juiz, entretanto, ponderadas as circunstâncias 
de cada caso, estabelecer ou não a guarda compartilhada, principalmente quando se 
tratar de pedido unilateral, tendo em vista a cooperação das partes para educação do 
menor”. Entretanto, a despeito do avanço na forma de guarda compartilhada sendo 
expressa pelo nosso ordenamento jurídico, tem-se que esta alteração não teve eficiên-
cia para o fim que se destinou, pois a guarda unilateral ainda predomina em detri-
mento da compartilhada. Contudo, surge para tentar sanar a discrepância de finali-
dade para a qual havia sido criada a regra anterior, a Lei n° 13.058/2014, que tornou a 
guarda compartilhada obrigatória, buscando objetivar os critérios que excepcionam a 
regra geral e mudar a má interpretação e aplicação dos magistrados da lei. Porém, do 
mesmo modo que a lei 11.698/98 a lei 13058/2014 É necessária uma reavaliação dos 
critérios atribuídos a guarda compartilhada, para que ela seja realmente benéfica para 
a criança, e não um modo de facilitar a divisão de economias entre os pais, havendo 
uma serie de pressupostos como a aptidão dos pais. Como afirma Maluf (2013 p.615-
617) “Assim, para que seja efetivamente indicada a guarda compartilhada é necessário 
que haja uma série de pressupostos, como aptidão dos pais; manutenção de ambiente 
saudável para atender aos interesses do menor; bom relacionamento entre os pais”. 
Além da vontade consciente de acompanhar de perto o desenvolvimento dos filhos e 
da viabilidade da manutenção da rotina da criança em face da eventual alternância de 
casas, da distancia possibilidade de acesso e locomoção para o perfeito andamento da 
rotina da criança, fator altamente desgastante tendo em vista a dimensão e as peculia-
ridades de muitas cidades na atualidade. Portanto, nem sempre a indicação da guarda 
compartilhada será a melhor opção para a família.
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Introdução: A Constituição Federal, que emergiu juntamente com o sistema democrático, 
via a necessidade do repúdio absoluto à prática da tortura assim como às penas degradan-
tes, desumanas e cruéis. Entretanto, a constituição, prezando pelo correto procedimento 
legislativo, deixou o encargo da definição do crime de tortura aos cuidados do legislador 
ordinário, que tardou a dar a delimitação que a conduta necessitava. Objetivos: Reconhe-
cer a importância da clareza e da tipificação penal no âmbito da legalidade, notando as 
consequências da criação de lei específica para o caso de tortura. Material e Métodos:  Re-
visão bibliográfica fundada em artigos, teses, e livros da base de dados da plataforma Scie-
lo e do portal Jus Navigandi, bem como a jurisprudência atinente ao tema. Resultados: 
Com a criação da  Lei 9.455, de 07.04.97 cessou-se boa parte da insegurança jurídica e 
das analogias feitas com o crime de tortura elencado no ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). Tornando a ação da penal mais assertiva, diminuindo as aberrações que 
podiam ocorrer na aplicação do Direito, Fazendo concreto o que antes eram apenas ideias 
do que se concebia como tortura, o que teve impactos diretos na repressão contra esse cri-
me. Conclusões: São muitos os princípios que norteiam o Direito Penal no Brasil, mas é 
notório que o principio da legalidade, bem como o da anterioridade da lei penal -e a taxa-
tividade que essas leis devem possuir- são de fundamental importância para manutenção 
de um Estado Democrático de Direito. Buscando adequar-se a esses principios foi criada 
a lei especifica para a tipificação do crime de tortura, afastando  as analogias que eram a 
única maneira vista pelo judiciário para lidar com as situações concernentes à tortura, 
havendo assim um grande avanço nos aspectos normativos do Brasil. Contudo, ainda são 
encontradas vertentes doutrinárias que defendem que mesmo com a criação da Lei 9.455, 
de 07.04.97 ainda exista, a necessidade de uma tipificação melhor delimitada e restritiva, 
para que tais praticas não se escondam em tipos penais de menor potencial ofensivo.
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Introdução: O presente trabalho, ainda embrionário, tece considerações sobre a questão 
do preconceito contra qualquer diversidade na sociedade brasileira atual.  Sendo o Brasil 
um dos países destaques em multiculturalismo, ainda é palco de muita intolerância quan-
do se trata de pessoas que apresentam características diferentes dos padrões cultuados 
como a norma a ser seguida. A diversidade presente no país não parece condizer com 
a discriminação visível nos diversos setores da sociedade. E esse fato caracteriza o pre-
conceito cordial do Brasil – abrangendo o aspecto do “racismo cordial” de Cleusa Turri e 
Gustavo Venturi Jr. –, aquele que se manifesta em pequenas ações, porém significativas: as 
piadas, ditos populares e aparente polidez em opiniões preconceituosas. Camuflados pelo 
humor e pelo aspecto lustroso das falas, dificilmente esses atos são punidos legalmente. 
Isso mostra o caráter patriarcal da sociedade que, mesmo após conquistas políticas e so-
ciais de movimentos feministas, LGBT e antirracistas, submete as minorias a constran-
gimentos e exclusão. Objetivo: problematizar a questão do preconceito no país, o qual 
ainda é chamado de tolerante e receptivo em relação à diversidade. Material e métodos: 
com base bibliográfica, para este estudo foram usados artigos científicos como “As novas 
formas de expressão do preconceito e do racismo” de Marcus Eugênio Oliveira Lima e 
Jorge Vala, e as aulas de Direito Civil I, ministradas pela Professora Cyntia Mirella. Resul-
tados: o preconceito cordial do Brasil é um dos que mais denigrem a pessoa enquanto ser 
humano, pois é fruto de um país colonizado e escravista, no qual aqueles que se diferem 
dos padrões não é considerado pessoa. E justamente por não ser uma discriminação insti-
tucionalizada, como foi no nazismo ou no apartheid, que se prolonga mais, considerando 
que muitos não percebem ou mesmo compactuam com essa prática de preconceito no 
famoso “jeitinho brasileiro”. Conclusão: a realidade brasileira muito se distingue daquela 
retratada no plano internacional: em vez de um país que aceita e convive bem com a diver-
sidade, o Brasil mantém uma intolerância velada sobre os grupos considerados diferentes 
do padrão instituído. Com a problematização do preconceito cordial, é possível entender 
mais sobre suas formas de manifestação e o que levou o brasileiro a ser lustrosamente 
discriminador. Além de trazer uma reflexão para o patriarcalismo, que rege as expressões 
do preconceito.
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RESUMO

O sistema de cotas nas universidades brasileiras foi implantado pelo governo brasileiro 
através das ações afirmativas com o objetivo de diminuir as desigualdades sociais entre os 
grupos minoritários. Pelo processo histórico, o preconceito na população brasileira ainda 
é grande em relação aos índios e afrodescendentes dificultando-lhes a entrada nas insti-
tuições de nível superior. As políticas de cotas faz parte de um cenário de compensação a 
fim de promover a esse grupo uma a igualdade entre todos e a justiça social. Este presente 
estudo tem como objetivo analisar as cotas para negros, índios e egressos de escolas 
públicas que ingressam nas Instituições de Ensino Superior e a possibilidade de vio-
lação ao princípio da isonomia consolidado na Constituição da República de 1988. 
Fazer uma análise do funcionamento das políticas de cotas no sistema brasileiro. 
Conhecer a origem das ações afirmativas no Brasil e a abordagem conceitual. Analisar o 
papel do Estado e o funcionamento da política de cotas raciais no Brasil. A metodologia 
utilizada será a bibliográfica e as fontes de pesquisa consultadas serão as obras biblio-
gráficas, publicações periódicas, documentos eletrônicos e sites respectivos ao estu-
do. Conclui-se que as ações afirmativas devem cumprir um lapso temporal, pois não 
podem ficar por um tempo indeterminado e que seja criado mais políticas públicas 
para dar aos negros, índios e pardos uma melhor qualidade de ensino.

Palavras chave: preconceito, sistema de cotas, ações afirmativas, princípio da igualdade.

RESUME

The system of quotas in Brazilian universities was introduced by the Brazilian govern-
ment through affirmative action in order to reduce social inequalities among minority 
groups. The historical process, prejudice in the Brazilian population is still large in rela-
tion to indigenous and Afro-descendant making it difficult for them to enter the higher 
education institutions. Quota policies is part of a compensation scenario to promote this 
group a the equality of all and social justice. This present study aims to analyze quotas for 
blacks, Indians and public school graduates who enroll in higher education institutions 
and the possibility of violation of the principle of equality consolidated in the Constitution 
of 1988. Republic Making an analysis of the functioning of policy shares in the Brazilian 
system. Knowing the source of affirmative action in Brazil and the conceptual approach. 
Analyze the role of the state and the operation of the policy of racial quotas in Brazil. The 
methodology used is the literature and research sources will be consulted bibliographical 
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works, periodicals, electronic documents and their sites to the study. It is concluded that 
affirmative action must meet a time gap as they can not stay indefinitely and that has been 
created over public policy to give blacks, Indians and browns better quality education.

Keywords: prejudice, the quota system, affirmative action principle of equality.

INTRODUÇÃO

O tema que será apresentado neste presente trabalho é uma análise sobre uma violação ao 
princípio constitucional da isonomia no sistema de cotas no Brasil para acesso ao ensino 
superior público. Esse princípio está explícito no art. 5º da Constituição Federal de 1988.

Salienta-se que o estudo será analisado sob o princípio da Igualdade, fundamentado no 
art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, na tentativa de explicar uma 
possível violação a esse princípio. Verificar-se também o funcionamento e as dificuldades 
que serão apresentadas por essa política de cotas através de uma retomada histórica do 
período em que essas raças eram discriminadas e fazer uma avaliação das políticas de 
cotas adotadas pelo Brasil. 

Após a implantação do sistema de cotas nas Universidades Brasileiras, muito se discutiu 
sobre a sua constitucionalidade, pois tal tratamento poderia gerar benefício de um grupo 
em detrimento de outro grupo social. 

A política de cotas é uma medida governamental que cria reservas de vagas em institui-
ções educacionais, empresas e concursos públicos, enfim, visando a atingir determinados 
grupos sociais que são discriminados. Em razão de um processo histórico depreciativo, 
esses grupos seriam vítimas de discriminação nas suas interações com a sociedade. Exata-
mente por isso, foi aprovado pelo Senado Federal o Estatuto da Igualdade Racial que tem 
como escopo combater a discriminação racial que atinge os afro-brasileiros. 

Propõe-se que, por outro lado, a política de cotas, além de ser uma medida polêmica, pri-
vilegia um grupo de minorias onde poucos são beneficiados, surgindo assim a violação ao 
preceito basilar constitucional que é princípio da isonomia. 

Portanto, objetiva-se a conceituação das ações afirmativas e os países onde foram criadas 
e que tiveram suas experiências até a sua implantação no Brasil, estudar quais são os prin-
cípios em que as ações afirmativas estão embasados e a sua perspectiva diante dos direitos 
humanos, e, enfim, estudar quais são as situações em que o sistema de cotas contraria o prin-
cípio da igualdade e um posicionamento de como seria mais adequado esse sistema de cotas. 

O presente trabalho tem como objetivo enfatizar que as ações afirmativas deveriam con-
siderar um critério financeiro que abrangeria a todos que necessitassem de uma ajuda 
governamental, não privilegiando uns em detrimento de outros, podendo o Governo Fe-
deral Brasileiro dar a todos um ensino de qualidade, melhorando a educação para que os 
mais necessitados possam concorrer no mesmo nível de conhecimentos com aqueles que 



124

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

vieram de uma instituição privada. Fazer uma análise do funcionamento das políticas de 
cotas no sistema brasileiro. Conhecer a origem das ações afirmativas no Brasil e a aborda-
gem conceitual. Identificar os Princípios Jurídicos que norteiam as ações afirmativas. E, 
por fim, identificar a Dignidade da Pessoa Humana no Estado Democrático de Direito.

Para o desenvolvimento deste estudo a técnica de pesquisa utilizada foi a bibliográfica, 
com a utilização da técnica de pesquisa documental. As fontes de pesquisa consultadas 
foram às obras bibliográficas, publicações periódicas, documentos eletrônicos e sites res-
pectivos ao estudo. Salienta-se que os métodos de procedimento são o histórico e o méto-
do de abordagem é o dedutivo.

O interesse em estudar o preconceito racial no sistema de cotas nas Instituições de Ensino 
Superior, onde há a possível violação ao princípio da igualdade é o que motiva a constru-
ção deste artigo científico, tendo em vista o que a parte final do artigo 5º da Constituição 
Federal diz: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. O obje-
tivo do legislador com base neste artigo é dar a segurança jurídica ao indivíduo para que, 
independentemente de sua etnia, tenha as suas garantias que o impeçam de ser discrimi-
nado. Em sentido contrário, existe a igualdade que visa à erradicação das desigualdades 
existentes na sociedade.  

Dessa forma, diante do sistema de cotas através de um caráter financeiro que abrange a 
todos que deles necessitam e que, juntamente com isto, o governo federal crie mais políti-
cas afirmativas para melhorar o ensino público para que todos possam ter a educação de 
qualidade que merecem e que não precisem de políticas afirmativas no futuro.

MATERIAL E MÉTODOS

Para o desenvolvimento desse projeto a técnica de pesquisa utilizada será a bibliográfica, 
podendo haver, se necessário, a utilização da técnica de pesquisa documental. As fontes 
de pesquisa consultadas serão as obras bibliográficas, publicações periódicas, documentos 
eletrônicos e sites respectivos ao estudo. Salienta-se que os métodos de procedimento são 
o histórico e o monográfico e o método de abordagem é o dedutivo.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A ação afirmativa é uma das maneiras criadas pelo Estado para tentar diminuir o pre-
conceito e desigualdade e reconhecer as raças que no passado foram vítimas de grandes 
atrocidades sociais e com isso fazer com que essa minoria possa também ter as mesmas 
condições que as classes dominantes possuem.  Silqueira define a ação afirmativa como:

Ação afirmativa é planejar e atuar no sentido de promover a representa-
ção de certos tipos de pessoas – aquelas pertencentes a grupos que têm 
sido subordinados ou excluídos – em determinados empregos ou esco-
las. É uma companhia de seguros tomando decisões para romper com 
sua tradição de promover as posições executivas unicamente homens 
brancos. (SILQUEIRA, 2010, p.5)
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Pode-se perceber que as ações afirmativas vieram com intuito de promover as pessoas 
menos favorecidas e que foram vítimas de discriminação para obter empregos e vagas ao 
ensino superior ocupados na maioria das vezes por pessoas consideradas brancas. É uma 
política estatal com o objetivo de dar oportunidades a todos, com acesso às Universidades 
e concursos públicos para os negros, índios, deficientes e pessoas de baixa renda.

As ações afirmativas, antes de serem introduzidas no Brasil, tiveram algumas experiências 
em outros países como Estados Unidos, Índia e na África do Sul. Cabe dizer que essas 
políticas não se iniciaram como sendo exclusivas dos grupos étnicos, mas como também 
como políticas de combate às desigualdades no trabalho. 

As ações afirmativas tiveram sua origem, segundo Ribeiro (2011), aproximadamente na 
década de 30, no ano de 1935 na Legislação Trabalhista dos Estados Unidos, utilizando o 
termo “affirmative action”, onde esse programa foi utilizado pela primeira vez, com ado-
ção pelos presidentes John Kennedy e Lyndon Johnson. John Kennedy, ao criar as ações 
afirmativas, teve como objetivo assegurar que os candidatos sejam tratados de maneira 
igual para concorrerem às vagas de empregados e, consequentemente, no emprego sejam 
tratados de maneira igual, sem discriminação, independentemente de raça, cor, credo re-
ligioso ou origem nacional. 

Para Ribeiro (2011, p. 166) refere-se a uma discussão de John Kennedy sobre como deverá 
ser empregado essa política de igualdade entre todos, “não apenas uma igualdade como 
um direito e uma teoria, mas igualdade como um fato e, como resultado”. Acredita-se que 
é difícil fazer com que todos se esqueçam do passado de grandes injustiças e acredite que 
a liberdade não é suficiente, pois é uma tentativa de buscar mais oportunidade para as 
pessoas consideradas injustiçadas.

Segundo Moehlecke (2004), houve algumas mobilizações de organizações negras nos Es-
tados Unidos contra o racismo que existia nas relações sociais. Os líderes começaram a 
fazer manifestações para que esses grupos começassem a ter melhores condições de vida, 
igualando essas classes pelo tempo perdido ao serem rejeitados e que não puderam ter 
uma vida digna igual às outras classes étnicas “majoritárias”.  

Compensar a discriminação histórica e intencional, que beneficiou o 
grupo dominante em detrimento do grupo subordinado e cujas reper-
cussões persistem ainda hoje: este era e ainda é o argumento utilizado 
nos Estados Unidos da América para legitimar as medidas de ação afir-
mativa em favor da população negra. (TOMEI, 2005, p. 14)

Essas manifestações para as melhores condições de vida dos injustiçados tiveram uma 
compensação por parte do governo do presidente Lyndon Johnson, e o Instituto de Estu-
dos Sociais e Políticos (sd)1 explica que o presidente através do Civil Rights Act de 1964, de 
origem legislativa e da Ordem Executiva 10925 de 1961, previa ações universalistas para 
diferentes grupos sociais minoritários que assegurava direitos implicitamente aos negros. 
1Disponível em http://gemaa.iesp.uerj.br/dados/experiencias-internacionais/item/87-estados-unidos.html. 
Acesso em 03 de setembro de 2014.
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Segundo Ribeiro (2011), a política das ações afirmativas nos Estados Unidos veio associa-
da ao princípio da compensação e ao princípio da justiça distributiva. O princípio da com-
pensação é uma tentativa de recompensar as pessoas que foram anteriormente afetadas 
por injustiças que foram cometidas por grupos de pessoas ou mesmo pelo próprio Estado.

Consideramos que as primeiras iniciativas de políticas de ação afirmativa no Brasil re-
montam-se a partir dos movimentos abolicionistas, pois eles carregam a semântica e a 
axiologia que o termo ação afirmativa possui na nossa atualidade. 

De acordo com Bernardino (2004), as políticas de ação afirmativa tiveram início em 1996, 
no governo de Fernando Henrique Cardoso. Ele ainda afirma que, a marcha em homena-
gem aos 300 anos da morte de Zumbi do Palmares, que aconteceu em Brasília, no dia 20 
de novembro de 1995, foi de grande importância para o surgimento das ações afirmativas. 
Nessa época, o Presidente da República criou o Grupo de Trabalho Interministerial com a 
finalidade de desenvolver políticas para a valorização da população negra (GTI População 
Negra), que tinha como objetivo formular políticas de ação afirmativa.

No governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso essas políticas para a população 
negra não foram bem aceitas. O motivo da recusa da ação afirmativa voltada para negros 
seria o fato de a categoria racial ser usada como critério para efeitos de eliminação de de-
sigualdades atuais ou históricas vivenciadas pela população negra.

Segundo Nunes (2004)1, os movimentos abolicionistas em favor dos negros, o movimento 
liderado por intelectuais e estudantes da última metade do Século XIX (a partir de 1870) 
são os que possuem o espírito das ações afirmativas, visto que denunciavam os maus tratos 
dos escravos negros, assim como defendiam suas inclusões como cidadãos brasileiros. No 
Brasil, após ter a sua independência de Portugal, teve a Lei Áurea que legislou sobre a abo-
lição dos escravos, e estes negros que ficaram livres passaram a ter dificuldades no Brasil.

De acordo com Nunes (2004), após a proclamação da Lei Áurea em 1888 e Proclamação 
da República em 1889, a situação dos negros, agora “livres”, começou a enfrentar difi-
culdades na vida social. A promessa de que seriam cidadãos brasileiros como os outros 
que não eram escravos, não foi cumprida. Como observado, até hoje esses negros ainda 
sofrem pela vida que tiveram no passado como escravos. 

O Poder Público começou a ver a necessidade de criar medidas compensatórias, como 
as ações afirmativas, para colocar em prática o princípio constitucional da igualdade, a 
favor da comunidade negra, pois que hoje existem grandes controvérsias políticas, sociais 
e jurídicas, ainda hoje.

No ano de 1966, foi criada a Convenção da Organização das Nações Unidas sobre a Eli-
minação de todas as Formas de Discriminação Racial, que os Estados se comprometiam 
a eliminar todas as formas de discriminação entre as raças e promover o entendimento 

1Disponível em:  http://www.marilia.unesp.br/Home/Pos-Graduacao/Educacao/Dissertacoes/nunes_aac_
do_mar.pdf. Acesso dia 29 de abril de 2015.
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entre todas elas. Segundo Netto (2003)2, o Brasil ratificou a convenção em 27 de março de 
1968, assumindo a responsabilidade e compromissos jurídicos internacionais e inclusive 
a adoção das ações afirmativas.

Foi promulgada em 1988 a atual Constituição Federal Brasileira que é considerada “Cons-
tituição Cidadã” que incluiu no seu texto uma sociedade livre, justa e igualitária mediante 
a redução das desigualdades sociais e a promoção do bem de todos, sem quaisquer formas 
de discriminação. Assim, a partir desse momento começaram a surgir às políticas públicas 
que garante a igualdade social em nosso país. Segundo a Constituição Federal Brasileira 
de 1988 em seu art. 3°, inciso IV, que a República Federativa do Brasil tem como objetivo 
“promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação”.

Segundo Carvalho (2012), na tentativa de superar as desigualdades socioeconômicas e 
alcançar uma maior equidade social, o Brasil adotou no ano de 2000 o sistema de cotas 
nas universidades. Em junho de 2004, a Universidade do Rio de Janeiro implantou o sis-
tema de cotas, que são uma das ações afirmativas para amenizar as desigualdades sociais, 
econômicas e educacionais entre as raças, para a população negra através das políticas 
públicas com a necessidade de colocar essa “sociedade” em diversos setores. 

Macêdo (2009)3 informa que o Estado do Rio de Janeiro foi o primeiro estado no Brasil 
fazer a adoção do sistema de cotas, ao aprovar a Lei N.º 3.524/00, que garantia 50% das va-
gas nas universidades do estado para estudantes das redes públicas municipais e estaduais 
de ensino, passando a vigorar nas Universidades Públicas a partir do processo seletivo de 
2002/2003. No Paraná, o governo regulamentou uma lei que garantia três vagas para can-
didatos indígenas da região em cada universidade estadual4. 

No Brasil, em 2012, o Governo Federal aprovou uma Lei de Cotas nº 12.711 de 29 de 
agosto de 2012. Essa lei obriga as universidades, institutos e centros federais a reservarem 
pelo menos 50% das suas vagas em seus processos seletivos a candidatos cotistas. Foi um 
passo para as políticas afirmativas no Brasil. As instituições citadas deverão, até em 2016, 
tornar a lei efetiva.

Segundo Andrade (2009, np)5 , por meio da igualdade formal, fica estabelecido, no art. 
5º da Constituição, por exemplo, que todos os cidadãos brasileiros, homens e mulheres, 
negros e brancos, são iguais perante a lei. Logo, é ilícita a distinção de qualquer natureza 
na aplicação da lei.
2Disponível em: http://jus.com.br/artigos/6488/a-convencao-internacional-sobre-a-eliminacao-de-todas
-as-formas-de-discriminacao-racial-e-o-ordenamento-juridicobrasileiro#ixzz3EGG3ERWq. Acesso em 24 
de setembro de 2014.
3Disponível em: http://jus.com.br/artigos/13491/cotas-raciais-nas-universidades-brasileiras. Acesso em: 25 
de setembro de 2014.
4Disponível em: http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_
id=6770&revista_caderno=9. Acesso em 24 de setembro de 2014.
5Disponível em:  http://academico.direito-rio.fgv.br/wiki/Igualdade_Formal_v._Igualdade_Material. Aces-
so em 29 de abril de 2015.
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A partir do raciocínio de Ribeiro (2011), pode-se entender a igualdade formal como 
aquela que visa a acabar com todas as formas de discriminações através de uma norma, 
podendo esta ser uma regulamentação ou qualquer comando rígido de origem público 
ou privado. Assim, pode-se dizer que as normas deverão ser aplicadas a todos de forma 
absolutamente igual, sejam quais forem as diferenças e as semelhanças entre os sujeitos. 

Segundo Gomes (2001), o art. 5º da Constituição Federal consagra o princípio da igual-
dade, afirmando que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. 
Devendo, portanto, tratar as pessoas de forma que o tratamento desigual ajude a igualar os 
desiguais na mesma proporção e condições das pessoas consideradas majoritárias.  

Segundo Silva (2003, np), a igualdade material teria por finalidade a busca pela equipa-
ração dos cidadãos sob todos os aspectos, inclusive o jurídico, podendo-se afirmar: “To-
dos os homens são iguais, no que diz respeito ao gozo e fruição de direitos, assim como à 
sujeição a deveres”. Mesmo sendo humanitária, idealista e desejável essa igualdade, a sua 
concretização é utópica em uma sociedade humana. Gomes (2009, p. 327) informa tam-
bém sobre a igualdade material, que embora a Constituição Federal elenque inúmeros 
direitos e garantias fundamentais aos cidadãos, indistintamente, tanto não se observa 
no campo da realidade dos fatos, ao menos para um número expressivo da população 
brasileira, pois os mecanismos são insuficientes para a construção de uma sociedade 
igualitária, fraterna e solidária. 

Além do princípio da igualdade, existem outros princípios que são utilizados para compreen-
der melhor o instituto das ações afirmativas. O primeiro princípio a ser analisado é o da Tem-
porariedade. Segundo Ribeiro (2011), as ações afirmativas visam a beneficiar um determinado 
grupo que sofrem com a discriminação negativa da sociedade. Sendo assim, aceitar as ações 
afirmativas de forma definitiva, significaria em consentir com a discriminação sofrida por gru-
pos excluídos em caráter permanente, ou seja, em vez de eliminar a discriminação, seria me-
lhor editar uma lei de uma ação afirmativa de acomodação para compensar seus efeitos.

O segundo princípio a ser analisado é o do Dano Atual. Segundo Ribeiro (2011, p. 176) “o 
preconceito é construído com o tempo, os grupos sociais hoje discriminados provavelmente 
sofreram, em um passado histórico, preconceito mais forte ou eventualmente outras formas 
de violência.” Ribeiro (2011) ainda informa que no Brasil o preconceito racial foi surgido no 
período colonial quando os portugueses vieram para o Brasil e tiveram grandes dificuldades 
de escravizar os habitantes que aqui já existiam, os índios. Então, usaram os negros para serem 
escravizados, partindo do ideal de que os negros e os índios eram raças inferiores. O precon-
ceito no Brasil começou a ser construído a partir desse fato histórico e hoje, essas raças que 
sofreram bastante no passado têm uma compensação com as ações afirmativas para que esses 
grupos possam ter uma igualdade perante toda a sociedade e serem recompensados.  

E por último, Silqueira (2010) diz sobre o princípio da equivalência do dano e da repa-
ração. Os grupos a serem beneficiados pela ação afirmativa são os que sofreram e sofrem 
discriminação social. Dessa forma, a discriminação sofrida derrama seus efeitos sobre o 
acesso ao trabalho, à educação ou à saúde e eventuais ações afirmativas devem atuar res-
pectivamente nas áreas de trabalho, de educação ou de saúde.
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A Constituição Federal de 1988 (CRFB) surge num contexto de busca da defesa e da rea-
lização de direitos fundamentais do indivíduo e da coletividade, nas mais diferentes áreas, 
buscando fundamentalmente o exercício em igualdade de condições dos direitos huma-
nos elementares.

Na esteira do pensamento de Ávila (2005) o princípio da dignidade da pessoa humana 
identifica um momento de integridade moral a ser assegurado a todas as pessoas por sua 
só existência no mundo. É uma relação de respeito junto à criação, involuntariamente da 
crença que se confessa quanto à sua origem. Então, a dignidade está relacionada tanto com 
a liberdade e valores do espírito como com as condições materiais de subsistência. Não 
tem sido ingênuo, entretanto, o empenho para consentir que o princípio transite de uma 
dimensão ética e abstrata para as motivações racionais e fundamentadas das decisões.

Apesar de toda diversidade cultural no Brasil, a dignidade da pessoa humana deve ser 
considerada como universal. Para Carvalho (2012), o princípio não só abrange os direitos 
individuais como o respeito de todas as diferenças físicas, intelectuais, psicológicas, como 
também os direitos coletivos como os de natureza econômica, social e cultural. Embora 
diferentes em sua individualidade, apresentam, pela sua humana condição, as mesmas 
necessidades e faculdades vitais. Assim, Carvalho (2012, p.595) ainda nos informa que 
a liberdade no Estado Democrático de Direito “não é apenas negativa, entendida como 
ausência de constrangimentos, mas liberdade positiva, que consiste na imposição de im-
pedimentos (econômicos, sociais e políticos) que possam embaraçar a plena realização da 
personalidade humana”.

Segundo Piovesan (2005), o Direito Internacional dos Direitos Humanos começa a desen-
volver-se a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mediante a adoção de 
inúmeros tratados internacionais voltados à proteção de direitos fundamentais e em seu 
art. 1º, põe em destaque os dois pilares da dignidade humana: “Todas as pessoas nascem 
livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em 
relação umas às outras com espírito de fraternidade”1. Cabe ao Estado o dever de respei-
to, proteção e promoção dos direitos humanos. Piovesan (2005, p. 46) ainda destaca que 
torna “insuficiente tratar o indivíduo de forma genérica, geral e abstrata”, pois o sujeito de 
direito passa a ser visualizado de forma peculiar e particular. Se houver violação de algum 
direito do indivíduo, deverá exigir resposta específica e diferenciada, como exemplo as 
mulheres, a população afrodescendentes, as crianças e demais grupos que sofrem discri-
minação.

A igualdade é a base fundamental do princípio republicano e da democracia. Esse princípio 
é tão abrangente que dele decorrem vários princípios como a proibição ao racismo (art. 5º 
da CF/88), a proibição da diferença de salários, de exercícios de funções e de critérios de 
admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7º, XXX da CF/88), a proibição 
de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador por-
tador de deficiência (art. 7º, XXXI da CF/88), a exigência de aprovação prévia em concurso 
público para investidura em cargo ou emprego público (art. 37, II da CF/88), os outros.  
1 Disponível em: http://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/por.pdf. Acesso em 30 de 
outubro de 2014.
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De acordo com Piovesan (2005, p. 48), as Nações Unidas aprovam, 1965, a Convenção 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, ratificada hoje por vários 
Estados, dentre eles o Brasil. Desde o seu preâmbulo a Convenção fala que qualquer  “dou-
trina de superioridade baseada em diferenças raciais é cientificamente falsa, moralmente 
condenável, socialmente injusta e perigosa, inexistindo justificativa para discriminação ra-
cial, em teoria ou prática, em lugar algum.” Foi uma medida adotada para eliminar a discri-
minação em todas as suas formas e para prevenir e combater doutrinas e práticas racistas.

Cabe ao Estado cumprir a lei estabelecendo formas para que possa acabar com discri-
minação e que todos tenham uma garantia de igualdade em relação a sua cor, raça, sexo, 
religião e etnia, como objetivo primordial para que o indivíduo que sofre com a discrimi-
nação exerça o pleno exercício dos seus direitos e de liberdades fundamentais. 

Como visto, as ações afirmativas tiveram seu início nos Estados Unidos e no Brasil so-
mente foram implantadas em 2001, para garantir vagas para negros e pardos. A primeira 
universidade federal a aderir o sistema de contas foi a Universidade de Brasília. 

Segundo o Ministério da Educação (2012)1, a Lei nº 12.711/2012 ( Lei de Cotas), sancio-
nada em agosto de 2012, garante a reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas 59 
universidades federais e 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia a alunos 
que estudaram no ensino médio púbico, em cursos regulares ou da educação de jovens e 
adultos. As demais 50% das vagas permanecem para ampla concorrência. O texto da lei 
de cotas, separa dois tipos de reserva de vagas: a primeira são as cotas sociais e a segunda 
são as cotas raciais.

Para visualização e compreensão sobre o funcionamento das cotas, observa-se o esquema 
abaixo realizado pelo Ministério da Educação2 :

A partir da aprovação da nova lei de cotas em 2012, a distribuição das vagas para o in-
gresso das instituições de nível superior no Brasil ficou da seguinte maneira, conforme se 
infere do esquema acima: 50% das vagas em universidades federais devem ser destinadas a 
1 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cotas/perguntas-frequentes.html . Acesso em 12 de maio de 2015.
2Disponível em: http://vestibular.brasilescola.com/cotas/lei-das-cotas.htm. Acesso em: 23 de março de 2015.
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pessoas que estudaram em escola pública. Dos 50%, metade são destinados a pessoas que 
têm a renda até um salário e meio por pessoas em seu núcleo familiar. E dentro da me-
tade das vagas destinadas a pessoas que estudaram em escolas públicas é destinado para 
candidatos autodeclarados negros, pardos e indígenas e a outra para os demais cotistas. E 
a outra metade que sobrou dos 50%, que são para as pessoas com renda superior a um sa-
lário mínimo, as universidades deverão deixar para os cotistas, negros, pardos e indígenas 
e as outras vagas são para os demais cotistas.  

A ineficácia observada pelo sistema de cotas utilizado hoje no Brasil, é que o Estado, não 
criou mecanismos eficazes para melhorar a educação brasileira, que é direito de todos 
segundo a Constituição Federal Brasileira. Assim, medidas de caráter temporário, como 
as cotas, perduram pelo tempo sem muita expectativa de real solução do problema.

Segundo Lesme (2013)3, várias críticas surgiram antes mesmo que fosse aprovada a lei 
de cotas , porque ela não veio acompanhada de nenhum plano para melhorar a educação 
básica. De acordo com ele, algumas pesquisas que foram realizadas por ele entre os estu-
dantes de escolas públicas, estes reclamaram que não queriam as cotas, mas sim uma edu-
cação pública de qualidade. Então, mesmo os cotistas estão interessados em ter uma boa 
educação para que possam ingressar nas universidades através de conhecimentos aplica-
dos a eles durante o período escolar e não apenas pelo critério racial.

De acordo com Tracco (2007), a ideia do sistema de cotas é corrigir as desigualdades 
sociais e raciais entre negros, pardos e brancos, beneficiando os mais fracos. Contudo, 
não se constituem, dentro da realidade brasileira, um meio eficaz para corrigir as cau-
sas do racismo. A proposta do sistema de cotas no Estatuto da Igualdade Racial tinha 
uma perspectiva etnocêntrica-racista instalada no país. Era um meio de compensar os 
negros pelo sofrimento que tiveram no passado durante a escravidão, discriminação so-
frida após a liberdade e pela dificuldade de encontrar em trabalhos e estudar em escolas 
de qualidade. 

Muitos alunos, que são aprovados pelo sistema de cotas, preenchem vagas de alunos mais 
preparadas e do mesmo nível social. Outra ineficácia é quanto à fiscalização da raça entre 
os alunos, pois são eles que se autodeclaram como negros, pardos, indígenas ou brancos. 
Se uma pessoa que é branca diz que é negra, não tem como a universidade debater sobre 
seu fenótipo, pois o requisito do sistema de cotas é a autodeclaração. Então, são eles que 
têm que preencher a inscrição descrevendo qual é a sua cor. Segundo Roriz (2007), so-
mente pelo fato de a pessoa ser negra não quer dizer que ela não possa estudar em uma 
escola boa. O que impede isso é a pobreza.

O Governo Federal Brasileiro deveria apresentar um plano de melhoria nas escolas pú-
blicas para melhorar sua estrutura e, por consequência, o ensino, pois muitos estudan-
tes, sendo eles negros, pardos, indígenas ou brancos, que saem de escola pública não 
têm bom preparo para ingressar em instituições federais e acabam ingressando em ins-
tituições superiores privadas por não conseguir concorrer com alunos de escolas parti-
3Disponível em: http://vestibular.brasilescola.com/cotas/lei-das-cotas.htm. Acesso em: 23 de março de 
2015..htm
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culares. Como já foi dito acima, o que impede um negro de alcançar estas vagas não é o 
fato de ser negro, e sim a desigualdade social que gera, por consequência, uma exclusão 
educacional, e que está longe de ser resolvida. Ninguém é proibido de frequentar uma 
universidade porque é negro, muitos não frequentam por não ter tido acesso à educação 
que o preparasse para isso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar todo o viés sobre o preconceito e discriminação no Brasil, pode-se perceber 
ainda que é um tema que suscita debates em âmbito jurídico, político e social. Com o pas-
sar dos anos, o Brasil já adotou e vem adotando várias formas de compensação, como por 
exemplo, o sistema de cotas no ensino superior. 

A justificativa para o sistema de cotas é que certos grupos específicos teriam maior difi-
culdade para aproveitar as oportunidades que surgem no seu cotidiano, bem como seriam 
vítimas de discriminação em suas relações com a sociedade brasileira.

No Brasil há um aspecto polêmico sobre o sistema de cotas e seu critério que é o social e o 
racial. A Lei de Cotas que foi instituída no Brasil fere o princípio da igualdade apenas pelo 
critério racial, pois privilegia um grupo em detrimento de outros. Seria ideal que fizessem 
sistema de cotas somente pelo critério financeiro, pois se a justificativa é que a maioria 
dos pobres são negros, estes também seriam privilegiados no novo sistema de cotas e não 
excluiria nenhum tipo de raça para ingresso nas universidades.

A criação das ações afirmativas teve como objetivo compensar os negros, índios e pardos 
pelo passado de escravidão e discriminação que estes sofreram e sofrem até hoje. Porém, o 
sistema de cotas, por si só, faz a discriminação por enfatizar esses grupos que representam 
um grupo frágil e com tem menos capacidade de ingressar em um curso do ensino supe-
rior. Talvez se as cotas fossem apenas pelo critério social, não haveria discriminação entre 
pessoas que vivem em um mesmo nível social.

O princípio da igualdade é como uma base para o sistema jurídico, sustentando assim as 
normas jurídicas. Se estas desviam de um dos princípios constitucionais, inclusive o da 
igualdade, elas acabam perdendo a sua validade.

Assim, o sistema de cotas será mais adequado se tiver um lapso temporal apropriado, pois 
as cotas foram criadas por um tempo determinado, para que, após a eliminação das dife-
renças, extinguissem o sistema de cotas. Foi cometido então um equívoco com relação ao 
lapso temporal.

Outro aspecto é que o governo deveria criar outras políticas públicas, juntamente com o 
sistema de cotas para dar sustentação e celeridade à igualdade entre todos, para que os 
negros, pardos e indígenas possam alcançar os mesmos níveis sociais de que os brancos 
fazem parte. 
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QUEER: SUBVERSÃO DE CONCEITOS

GIOWANA NUNES DE PINHO VELOSO1; NATÁLIA ALVES FERREIRA1; JANAÍNA 
SILVEIRA CASTRO BICKEL2*

1Acadêmicas do Curso de Direito da Faculdade de Direito Santo Agostinho.
Professora do Curso de Direito da Faculdade de Direito Santo Agostinho, Doutoranda 
em Direito Penal pela Universidade de Buenos Aires.
* Autor correspondente: janainasilveiracastro@hotmail.com

Introdução: este trabalho que ora se apresenta é parte integrante das atividades executa-
das pelo Grupo de Pesquisa Centro de Estudos do Crime - CEC, desta Instituição. Sendo 
a aspiração estudar o crime em suas diversas manifestações sociais, políticas e culturais, 
o CEC tem como proposta apresentar pesquisas variadas sobre o tema. Entre essas pes-
quisas está o trabalho intitulado Queer: subversão de conceitos, em fase inicial de pes-
quisa. A Teoria Queer é conhecida por ser aquela que questiona, subverte, e pluraliza as 
identidades sexuais. Surgindo como um termo depreciativo para designar gays e lésbicas, 
a palavra “queer” é tratada hoje como símbolo de uma desnaturalização das identidades 
criadas socialmente pelo binarismo – o contraste dos gêneros feminino e masculino. Ob-
jetivo: mostrar a importância do estudo da Teoria Queer para o desenvolvimento social. 
Material e Métodos: a pesquisa é bibliográfica, mas também foram utilizados os artigos 
da revista Cult, a palestra sobre Terror de Gênero, proferida pela Professora Tatiana Ribei-
ro de Souza no XII Congresso Brasileiro de Direito e Teoria do Estado e demais trabalhos 
científicos sobre o tema, abordando o assunto assim como deve ser tratada a Teoria Queer: 
como uma provocação e crítica aos modelos vistos como normais. Resultados: o estudo 
dessa teoria proporciona uma des-heterossexualização dos ideais sociais e um questio-
namento sobre a naturalidade do sexo e do gênero é levantado. Logo, a luta daqueles que 
são considerados uma ameaça à sociedade (os queer) por uma desconstrução ideológica 
é a provocação necessária para que se problematize os conceitos de normal e de anormal. 
Conceitos estes enraizados na sociedade ocidental como a pessoa heterossexual, capita-
lista, com posses e cristã. Sendo que, pelas análises ontológicas de vários filósofos, já se 
constatou que as definições de sexo/gênero, de normal/anormal são construções culturais 
que excluem parcelas da sociedade. Portanto, pode-se afirmar que estes fenômenos não 
seriam inerentes ao ser, mas sim, são impostos pelo espaço social. Conclusão: averigua-se 
que este movimento de desconstrução dos padrões é de grande importância para haver 
desenvolvimento social, principalmente na questão de atender às minorias, e ultrapassar 
o sistema binário presente hoje e, assim, avançar mais na igualdade social.
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REFUGIADOS NO BRASIL: UMA BREVE ANÁLISE CONJUNTURAL

FERNANDO SOARES GOMES¹; NATHÁLIA RIBEIRO AFONSO BASTOS¹; 
HERICK RODRIGUES ARAÚJO¹; GLAUSON WESLEY LACERDA DUTRA¹; 
RODOLFO RIBEIRO DE SOUZA¹; CLARA FERREIRA ALKIMIM.¹

1Acadêmicos do Curso de Direito da Universidade Estadual de Montes Claros – 
UNIMONTES
* Autor correspondente: fernando.soares_gomes@hotmail.com

Introdução: De acordo com a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951), em 
seu artigo 1º, são refugiados as pessoas que se encontram fora do seu país por fundado 
temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou 
participação em grupos sociais, e que não possa (ou não queira) voltar para casa. O Brasil 
sempre recebeu refugiados ao longo de sua história, todavia grandes conflitos de longa du-
ração e a crise vivida pelo continente europeu nos últimos meses de 2015, mostram, cada 
vez mais, a necessidade de discutir o papel do Brasil na questão dos refugiados. Soma-se 
a isso, o crescimento do número de refugiados que pedem asilo ao governo brasileiro e 
as controvérsias sobre as condições de vida oferecidas àqueles que se estabelecem aqui. 
Objetivos: Os objetivos são analisar de forma concisa os motivos que levam essas pessoas 
a saírem de seus países, à legislação brasileira vigente que direciona o tema e à situação 
dessas pessoas em território nacional. Material e Métodos: O trabalho utilizou a revisão 
bibliográfica da atual lei brasileira vigente sobre o tema (Estatuto dos Refugiados), relatos 
de refugiados que se estabeleceram no Brasil, documentos que tratam de geopolítica e 
dados de órgãos como a Agência das Nações Unidas para Refugiados e o Comitê Nacional 
para os Refugiados. Resultados: Os resultados esclarecem que a legislação brasileira sobre 
o tema, apesar de algumas falhas, mostra-se moderna e flexível, todavia, o Brasil pode 
receber mais refugiados e dar melhores condições de vida à essas pessoas. Constata-se 
também a necessidade de discussão do tema pelos brasileiros, para evitar casos de xeno-
fobia e a desarmonia entre povos. Conclusões: É importante compreender, em última 
análise, que políticas restritivas ignoram que concepções de Estados nacionais e fronteiras 
são construções sociais que podem ser desconstruídas e reedificadas. E que, apesar das 
preocupações econômicas dos governos ao redor do mundo, o ser humano deve ser colo-
cado em primeiro lugar. Evidentemente, a questão econômica que permeia o assunto dos 
refugiados não pode ser deixada de lado. É necessário receber essas pessoas, mas preo-
cupando-se em evitar as tensões que podem vir a acontecer entre estrangeiro e nacional. 
A noção de que os refugiados vêm para agregar e não para afanar deve ser entendida o 
mais rápido possível, por nós, brasileiros. Porque quanto mais cedo isso acontecer, mais 
harmonioso, ético e humano será o nosso futuro.
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VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES: LEI MARIA DA PENHA (Nº 11.340/06)

CAROLINA FERNANDA MARQUES DIAMANTINO¹; BEATRIZ REIS CARVALHO1; 
JANAÍNA SILVEIRA CASTRO BICKEL2*

1Acadêmica do Curso Direito das Faculdades Santo Agostinho.
2Professora do Curso Direito das Faculdades Santo Agostinho, Doutoranda em Direito 
Penal pela Universidade de Buenos Aires.
*Autor correspondente: janainasilveiracastro@hotmail.com

Introdução O presente texto aqui explanado é parte integrante das atividades efetuadas 
pelo Grupo de Pesquisa Centro de Estudos do Crime  CEC, com o objetivo de estudar o 
crime em suas variadas demonstrações sociais, políticas e culturais. Tendo como concep-
ção expor pesquisas diversas sobre o conteúdo Violência Contra Mulheres: Lei Maria da 
Penha (Lei n° 11.340/06) em etapa inicial de pesquisa. A violência é uma perversidade 
que acompanha a maioria das mulheres e no Brasil se tornou necessária a instauração da 
referida Lei que tutela os direitos, as peculiaridades da mulher e visa erradicar a violência 
doméstica, no entanto é preciso análises para amenizar as barreiras prejudiciais a sua apli-
cação no caso concreto. A violência contra a mulher costuma se manifestar de maneira 
silenciosa dentre os lares domésticos, com as agressividades de forma psicológica, física 
e sexual, vivenciando o medo, vergonha e aceitação nas vítimas diante seus agressores. E 
mediante tal realidade, a aplicabilidade desta Lei não obteve êxito devido as dificuldades 
presentes. Objetivos Necessário adotar métodos de apoio as vítimas impotentes por falta 
de informações adequadas para realizar uma denúncia, investir na assistência e estru-
tura concedida por profissionais especializados, bem como exercer medidas que vise a 
celeridade e eficiência do judiciário quando remetido.  Material e Métodos O presente 
trabalho baseia-se no método dedutivo e em pesquisa bibliográfica que se encontra em 
andamento tendo por retratar a prevenção e combate à violência doméstica, com ênfase 
na ineficiência quanto a aplicação da Lei Maria da Penha. Resultados A sua inaplicabili-
dade não se torna eficaz devido as dificuldades no fornecimento das informações e pouco 
conhecimento sobre a Lei pelas partes envolvidas, na falta de estrutura e profissionais ao 
atendimento qualificado e multidisciplinar da vítima e a morosidade no aparato judiciá-
rio que desmotivam ao seu ingresso. De maneira tal que afeta o desenvolvimento social e 
viola os direitos humanos. Conclusões As parciais considerações aqui realizadas pautam 
na necessidade de avanço político e social no que se refere ao acatamento dos direitos da 
mulher, visando reestruturar a vida da vítima, por meio da capacitação de profissionais, da 
atuação publicitária com as devidas instruções, bem como atuação presente do Estado no 
efetivo exercício dos aparatos jurídicos para prevenir e combater a violência, tendo como 
escopo a aspirante paridade de gênero.
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APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA EM MOBILE-LEARNING NA GERAÇÃO Y: 
UMA ABORDAGEM CONCEITUAL

PAULLA KAROLINE OLIVEIRA FÉLIX1; ANA PAULA CARVALHO OTONI2; 
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Distância no Núcleo de Educação a Distância nas Faculdades Santo Agostinho e 
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
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(Unimontes). Graduanda em Pedagogia (Universidade Norte do Paraná). Atualmente 
é Tutora a Distância no Núcleo de Educação a Distância nas Faculdades Santo 
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Introdução: No ramo educacional a internet abriu possibilidades de aprendizagem antes 
impensáveis. Experiências em educação indicam que aprendemos 20% do que vemos, 
40% do que vemos e ouvimos e 70% do que vemos, ouvimos e fazemos. Sendo assim, com-
putadores e dispositivos móveis tornam-se ferramentas de acesso à internet que é grande 
aliado ao processo de aprendizagem. Todas as mudanças nas áreas da tecnologia da infor-
mação, comunicação e conhecimento vêm provocando desafios na docência. Os mode-
los tradicionais de professores passam a ser questionados a partir da inclusão das novas 
tecnologias digitais e móveis que chegam à escola. A sociedade do século XXI exige, cada 
vez mais, dinamismo e interatividade em todos os espaços. A proibição do uso de tecno-
logias é negar o futuro da educação. Objetivos: O presente artigo tem como finalidade 
fazer um apanhado histórico, salientar a importância das novas tecnologias na educação 
e desmitificá-la para professores. Material e Métodos: A pesquisa foi realizada através de 
revisão bibliográfica. Para tanto, utilizamos autores como Ausubel e Rui Manuel Moura, 
dentre outros. Resultados: A sociedade do século XXI exige, cada vez mais, dinamismo 
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e interatividade em todos os espaços. A proibição do uso de tecnologias é negar o futuro 
da educação. O E-Learning e M-Learning é o uso da colaboração e compartilhamento 
de informações no espaço digital sem hierarquias dando autonomia ao estudante. São a 
comunidade virtual de aprendizagem colaborativa onde as informações são parte nodal 
numa teia de constructo do conhecimento comunitário. A Teoria da Aprendizagem Sig-
nificativa propõe a aprendizagem formada pela interação social com o sujeito através da 
absorção e transformação em novos conceitos por meio de pontos de ancoragem no ramo 
educacional, e sob esse aspecto, a internet abriu possibilidades de aprendizagem antes im-
pensáveis.  Conclusões: A escola ganhou uma aliada no processo ensino-aprendizagem, 
e o conceito de que o professor é o único detentor do conhecimento já passou a não mais 
existir. A partir desse estudo, pudemos também inferir que, com o uso das novas tecnolo-
gias, os aprendizes tornam-se sujeitos ativos da aprendizagem, uma vez que eles buscam 
informação, agregando conhecimentos aos já adquiridos. Nesse contexto, a aprendizagem 
torna-se significativa, já que o aluno se sente estimulado diante de vários recursos visuais 
e auditivos.
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EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO: SOCIALIZAÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA

ALINE CRYSTIANE DE CARVALHO MENDES1

1Professora Mestra em Desenvolvimento Social das Faculdades Santo Agostinho

Introdução É preocupante o número de mortes no trânsito, o número diário é cerca de 
aproximadamente três mil e quinhentos óbitos. Devido ao número de vítimas fatais no 
trânsito tornou-se importante a pesquisa acadêmica que apresenta como mecanismos 
para o processo de conscientização para o trânsito seguro, a socialização primária e secun-
dária. Essa pesquisa tem como principal objetivo apresentar o processo de socialização 
como mecanismo para o trânsito seguro. A Metodologia utilizada foi pesquisa de campo, 
com abordagem quantitativa. Para a análise dos dados quantitativos foram utilizados os 
softwares específicos, Software Statistical Package for the Social Sciences - SPSS e ARC GIS 
10.0. O levantamento dos dados ocorreu na sede do Posto Médico Legal (PML) com a 
análise de 2389 declarações de óbitos foram identificadas 873 vítimas fatais por acidentes 
de trânsito.  Resultados A realidade de alguns municípios do Norte de Minas não distin-
gue da mundial, dentre os 39 municípios que pertencem ao PML da 1ª Delegacia Regional 
de Polícia Civil (DRPC) de Montes Claros, os que apresentaram maior índice de acidentes 
foram: Montes Claros, com o número de 220 e a porcentagem de 25,01%; Francisco Sá, 
com 79 e porcentagem 9,03%; Bocaiuva, com 73 e percentagem de 8,34%; Grão Mogol, 
com 62 e percentagem de 7,09%; e Salinas, com 41 e percentagem de 4,7%. Discussão A 
ideia de  trânsito seguro consiste de comportamentos de concidadãos”, compartilhando 
o mesmo espaço, em igualdade de condições e mediante respeito às normas gerais de 
circulação. (HONORATO, 2011, p. 13). A partir dessa ideia de trânsito seguro propõe-se 
a socialização primária e secundária como processo de conscientização. A socialização 
primária é a primeira socialização que o indivíduo experimenta na infância. A socializa-
ção secundária é qualquer processo subsequente que introduz um indivíduo já socializa-
do em novos setores da sociedade (BERGER e LUCKMAN 1985, p.175). Conclusões Na 
perspectiva da educação para o trânsito seguro, a escola não pode ser tratada, a exclusiva 
forma de difusão de uma formação universal. Deve-se contrariar a lógica racionalizadora 
dos processos de escolarização, que estabelece a escola como único espaço de educação. 
A construção de uma ação educativa se faz por via de outras redes, tanto primária quanto 
secundária (a família, a igreja, a comunidade, a sociedade e outras).
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Resumo: O presente artigo tem o proposito de abordar sobre as ferramentas que possi-
bilitam a interação dentro do processo de ensino aprendizagem na educação a distância 
como o objetivo de diminuir a evasão nessa modalidade de ensino, que está cada vez mais 
presente no sistema educacional. Abordaremos também sobre o papel e a importância do 
tutor na educação a distância, embasadas em alguns pesquisadores, sendo que a metodo-
logia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, baseada em vários artigos e livros que discor-
rem sobre o assunto. Ao final, chegaremos a conclusão que as nossas ações como tutores 
presenciais e virtuais, devem ser resignificadas a todo o momento, para contribuir para 
motivação dos cursistas, reduzindo assim a evasão. 

Palavras-chave: Educação à Distância. Tutoria. Ferramentas. Interação. 

Abstract: This article has the purpose to address on the tools that enable interaction with-
in the teaching-learning process in distance education as the goal of reducing evasion in 
this type of education, which is increasingly present in the education system. We will also 
explore the role and the importance of the tutor in distance education, supported by some 
researchers, and the methodology used was a literature search, based on several articles 
and books that discuss the matter. Finally, we will reach the conclusion that our actions 
as and virtual tutors should be resignified at all times, to contribute to motivation of the 
course participants, thereby reducing evasion.

Keywords: Distance Education. Tutoring. Tools. Interaction.
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1. INTRODUÇÃO 

Na educação a distância há muitos desafios a serem enfrentados e um deles é a evasão 
dos cursistas. Na atualidade, é comum ver muitos profissionais da educação em busca de 
cursos de formação continuada, para aperfeiçoarem sua prática e muitas vezes em busca 
de novos títulos, para melhor se posicionarem no mercado de trabalho. Assim, a educação 
à distância, enquanto modalidade de ensino que encontra-se no auge da sua oferta, mui-
tos educadores, buscam de maneira generalizada, a inserção em curso de formação, por 
considerá-la um modelo de educação democratizada e que oportuniza através dos meios 
tecnológicos, o acesso ao conhecimento numa aprendizagem colaborativa e inovadora. 

Diante disso, esse artigo tem como propósito abordar o seguinte tema: Emprego das fer-
ramentas e estratégias de interação e comunicação na prática da tutoria presencial e a 
distância. O fato de atuarmos nesta modalidade de ensino e percebermos a desmotivação 
dos cursistas, proporcionando algumas vezes a evasão, nos motivou a levantar o tema do 
referente artigo; pois nos deparamos com muitos alunos que se queixavam do formato do 
curso, o que ainda não tinham habitualidade. 

Vale destacar, que muitos destes alunos nunca tinham vivenciado o processo de ensino 
aprendizagem em cursos a distância, o que proporcionou muita estranheza, considerando 
que a formação inicial destes, tinha sido na modalidade tradicional, ou seja, presencial. 
Devido a isso, o artigo visa buscar maneiras de como motivar esses alunos, tendo como 
problema: De que maneira os tutores virtuais e presenciais do curso Profuncionários po-
dem despertar nos cursistas que estão desmotivados, o interesse pelos estudos, conside-
rando o formato do curso, pautado numa aprendizagem colaborativa?

O fato é que, é necessário que o tutores presenciais, que tem o contato “direto” e vivenciam 
momento mais parecidos com a educação tradicional, procurem meios de proporcionar 
a esses alunos a motivação e ao mesmo tempo os tutores a distância, mesmo que atuando 
de forma virtual, também encontrem alternativas viáveis, para estreitar as relações virtuais 
com o aluno. É fundamental que nos preocupemos em adotar ferramentas e estratégias 
de interação e comunicação para evitarmos a evasão, bem como motivá-los e ajudá-los a 
vencer o desinteresse pelo estudo.

Desse modo, o referente artigo tem como objetivo geral analisar metodologias utilizadas e 
ferramentas pedagógicas na EaD, que motivem os estudantes que apresentam desinteresse 
por esta modalidade de ensino. Além disso, apresenta também como objetivos específi-
cos, identificar metodologias de ensino inovadoras, considerando as novas tecnologias; 
buscar a familiaridade dos cursistas com as novas ferramentas tecnológicas, em especial 
o computador, visando desmistificar esta mídia; motivar os alunos através de uma relação 
interativa entre aluno e tutor, de modo a convencê-los de que a formação continuada é 
importante para a sua vida profissional; realizar pesquisas bibliográficas, relacionadas a 
EaD, que auxiliam o tutor virtual e presencial em sua prática de modo a motivá-los, con-
siderando as características próprias da educação a distância.
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Portanto, justifica-se o referente artigo, pelo propósito de identificar as alternativas de 
como despertar nos alunos desmotivados, a valorização e interesse por esta modalidade 
de ensino, através de metodologias e ferramentas tecnológicas interativas que proporcio-
nem encontros presenciais mais dinâmicos, bem como alcance a interatividade e a comu-
nicação assíncrona e síncrona própria dos ambientes virtuais de aprendizagem entre o 
tutor virtual e os cursistas.

Utilizaremos como metodologia de construção desse trabalho uma pesquisa exploratória, 
pois proporcionaremos uma maior familiaridade com a temática, realizando um levanta-
mento bibliográfico.

O levantamento bibliográfico do presente artigo tem como base de dados para o desen-
volvimento da análise, a realização de uma revisão de literatura, visando aprofundar e 
proporcionar a compreensão sobre o tema estudado, explorando as mais diversas refle-
xões sobre os sistemas de tutoria na EaD. Neste sentido Gil (2008, p.50), coloca que a 
pesquisa “é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído de livros e artigos 
científicos”. Assim, foram apoiadas as abordagens em Oliveira (2012), Gonçalves, 2012, 
Mill (2012), Machado (2004) & Torres (2007), dentre outros autores que discorrem sobre 
a educação a distância.

2. DESENVOLVIMENTO

A educação é um direito de todos e esta previsto na constituição brasileira e com o surgi-
mento da Educação a Distância a democratização do ensino tornou-se algo substancial-
mente real e deixou de ser uma utopia para muitos brasileiros. Segundo Oliveira (2012), 

a educação a distância não pode ser simplesmente divulgada e conceituada 
como um instrumental para o uso de tecnologias na educação; ela deve ser 
compreendida como uma prática educativa situada e mediatizada, uma moda-
lidade de se fazer educação, de se democratizar o conhecimento.(OLIVEIRA, 
2012, p. 63)

Podemos dizer também que a educação a distância, surgiu como alternativa para atender 
às diversas necessidades e dinâmicas da educação, principalmente devido aos avanços 
da tecnologia educacional, além disso, surge como uma forma de oferecer possibilidades 
diversificadas para o processo de ensino/aprendizagem. 

Muitos dos alunos que ingressam em curso na modalidade a distância, apresentam carac-
terísticas de desmotivação, pois o formato do ensino trás uma educação solitária, quando 
este não a conhece na íntegra. Alguns autores mencionam sobre o termo “silêncio virtual” 
próprio de atividades virtuais em EAD; e segundo Gonçalves (2011) as formações grupais 
podem propiciar tanto verbalização quanto o silêncio, o que não é prerrogativa do grupo virtual, uma vez 
que existe também no presencial. Entretanto, no virtual, esse problema é mais complexo, pois, se a sua co-
municação é pela da escrita e esta não existe, resta somente o silêncio, não há comunicação. Diante disso, 
é fundamental pensar em práticas pedagógicas que sejam atrativas e que promovam uma 
comunicação mais interativa entre os pares. 
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Assim como no ensino presencial, à docência na educação a distância compreende o en-
sinar e o aprender e o professor deve - se colocar na posição de quem não é o único capaz 
de saber. O papel do professor deve ser o de mediador na aprendizagem, aberto às novas 
experiências, e valorizar as experiências de seus alunos, por isso chamado de Tutor.

No ensino a distância, tanto o aluno quanto o tutor necessita de adaptações. É necessário 
que o aluno tenha persistência e automotivação, já o tutor precisa conhecer e dominar as 
novas tecnologias e criar bons estilos instrucionais a fim de motivar e despertar o interesse 
de seus alunos.

Para exercer sua função de maneira satisfatória, é necessário que esse tutor saiba bem o 
seu papel, considerando que na EaD existe uma distância física e temporal entre alunos e 
tutores, e as tecnologias servem como ferramentas de mediação. 

Assim, durante os encontros presenciais, os tutores presenciais tem a missão de proporcio-
nar momentos de interação dos saberes, troca de informação, e além de tudo desmistificar 
o uso do computador, como ferramenta tecnológica pedagógica, de interação, mesmo que 
virtual. Nesta perspectiva o tutor virtual tem o papel de interação, realizando ações mo-
tivadoras em seus aprendizes, em chat, vídeo conferências, telefone e outras mídias, pois 
“ a importância deste contato é que os alunos podem interagir, reforçar ou estabelecer 
relações afetivas e  motivarem-se para o saber” (GONÇALVES, 2012,p. 63). 

Essas posturas assumidas pelos tutores presenciais e virtuais, em específico da EAD, são 
fundamentais para que de fato ocorra uma melhoria no âmbito desta modalidade de en-
sino como um todo; pois assim, os educandos passarão a ver não só sua formação com 
uma visão positiva, vivenciando assim uma verdadeira aventura, que é aprender e ensinar 
à distância.

Diante disso, é necessário o tutor/educador entender que:

Outro aspecto a ser considerado é que os conhecimentos tácitos são 
construídos na experiência como profissional e, portanto, estão ligados 
a subjetividade, ao modo particular de se inferir conhecimentos, saberes 
na prática educativa, utilizando, com propriedade, instrumentos pró-
prios à construção de conhecimentos pedagógicos e científicos. Nessa 
perspectiva, o professor torna-se sujeito da reflexão; apropria-se de sa-
beres já estabelecidos para produzir novos conhecimentos, atendendo, 
assim, às necessidades de transformação social. Num contexto em que 
o objeto é a práxis educativa, a relação teoria/prática se estabelece no 
contínuo fazer educativo, cujo diálogo supera a distância entre teoria e 
prática. (Gonçalves, 2012, p. 78).

Muitas são as causas do abandono dos cursos de formação continuada, por parte dos 
profissionais da educação. Diante de relatos dos educandos de cursos em EAD uma das 
causas são o estranhamento e dificuldades do uso das novas tecnologias, principalmente 
do computador que é ferramenta imprescindível nesta modalidade de ensino. No entanto, 
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como em toda modalidade de ensino, os grupos possuem pessoas de diferentes habilida-
des e a interação entre os pares proporcionam o enfrentamento destas dificuldades.

Neste sentido vale ressaltar que se torna importante o incentivo desta interação entre os 
componentes do grupo, por parte do tutor, pois:

Para que o grupo se transforme em comunidade virtual, deve apresentar 
objetivos comuns, sentimento de comunidade entre seus participantes, 
sendo a interação o principal fator de união entre eles. Consequente-
mente, uma comunidade de aprendizagem em rede engloba os aspectos 
referentes à comunidade virtual, desde que, em cooperação, produza o 
conhecimento num aprendizado coletivo do grupo. (Gonçalves, 2011, 
p.131).

Portanto, é muito importante se ater a essas questões no ambiente de aprendizagem virtual 
e presencial, na busca da excelência dos cursos de formação continuada à distância, atra-
vés de uma mediação pedagógica que permita um novo olhar frente aos atores envolvidos 
nesta rede colaborativa, em que tem a tecnologia como a ferramenta dominante na relação 
ensino-aprendizagem.

2.1 O Tutor e o seu papel na EaD

Quando se discute a educação a distância, as reflexões serão sempre adornadas pelos va-
lores do novo e, por que não dizer, do (re)novo. Nesse cenário, alunos, conteúdos e edu-
cadores, sejam conteudistas, formadores ou tutores, se lançam ao contínuo processo do 
refazer, reconstruir, resignificar e, principalmente, se reconhecerem como sujeitos de uma 
inovação de espaços, tempos, posturas e identidades. 

Quando tratamos especificamente do papel, função e importância do tutor para a educa-
ção a distância, pode-se notar que sua atuação exerce contribuições elementares para que 
todo o projeto estruturado passe a ganhar corporeidade junto aos educandos. Daí a con-
cepção de que a tutoria “humaniza” o sistema, ainda que em dimensões virtuais. Mesmo 
sabendo dessa importância do papel do tutor, existem discursos veiculados e multiplica-
dos socialmente, que tendem a alimentar a ideologia de que o tutor não possui represen-
tatividade no cenário da EaD. 

Esse argumento parece partir da fundamentação de que, sob o olhar “hierárquico”, o tutor 
ocupa o lugar menos relevante quando observado: coordenação de ensino - coordenação 
de curso – professor conteudista – professor formador e então, professor tutor. Entretanto, 
pesquisas, como em Mill (2012), têm apontado que há uma tendência de que o discente 
reconheça no tutor a pessoa do professor referência, o que implica que, na grande maioria 
dos casos, o alunado não consolida uma noção a respeito dos outros profissionais envol-
vidos na elaboração do curso. 

Assim a “importância” de que se tem dito, com suas bases etimológicas no Latim IMPOR-
TANS, de IMPORTARE, “ser significante em”, parece engendrar em esferas da subjetivi-
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dade. Logo, pelos estudos realizados, a representação do “ser importante” defronta com os 
discursos sustentados por certos segmentos, a partir do momento em que o tutor ganha 
maior notoriedade e visibilidade pelos alunos, se considerada essa percepção em relação 
aos demais envolvidos. 

Outro autor discorre sobre a importância desse personagem dentro da Educação a Dis-
tância, para Ludké (1986), a função de tutoria comporta a formação propedêutica do alu-
nado, a responsabilização pelo contato com as bases epistemológicas da educação a dis-
tância, o chamado ao envolvimento técnico-científico, a promoção político emancipatória 
que educa para vivências e experiências que estão para além da construção estrutural e 
conteudista da EaD. Quanto às valias formativas do tutor, pode-se ainda destacar a con-
cepção de Mill (2012) que contempla essa realidade como “metaformativa”, ou seja, o pro-
fessor-tutor é convidado a assumir a responsabilidade de formar-se, enquanto forma seus 
alunos, sem perder a sensibilidade de deixar-se formar, também, pelos valores daqueles 
com quem lida nesse contexto. 

Em virtude das mudanças espaço-temporais que ocorrem na configuração da EaD, os 
desafios da tutoria são muitos e complexos, principalmente pelo envolvimento de reali-
dades distintas em todo o processo. Tratam-se, entretanto, de dificuldades que podem ser 
vencidas tornando-se habilidades eficientes na dinâmica da EaD. 

A título de ilustração, conforme Machado (2004) & Torres (2007), é papel ou função e 
deve tornar-se competência do tutor: possuir e demonstrar amor pelo que faz, para que 
mediando suas ações com nobreza possa despertar o interesse das pessoas com quem irá 
“conviver”, ainda que virtualmente; engajar-se no processo com energia capaz de ser “sus-
tentação” para todo o andamento do curso, nas atividades que lhe aprouver; ter proprie-
dade quanto às temáticas que serão discutidas, apresentando sempre reflexões maduras e 
produtivas; ser inovador (a), utilizando da criatividade tanto em relação às ferramentas 
das plataformas quanto ao conteúdo proposto. 

Compõem ainda suas atribuições manter-se em um contínuo processo de formação; 
ser perseverante na lida com a formação do outro; instigá-lo a converter sua postura 
passiva em reflexivo-crítica; criar ou apropriar-se de estratégias que possam estimular 
o aluno na esfera político-emancipatória; tentar manter coerência com a proposta dos 
professores conteudistas e formadores, sem deixar de registrar as suas percepções com 
autonomia, bem como, zelar pela harmonia na vivência com todos os pares que estarão 
envolvidos no processo. Em todos esses modelos, o tutor insere-se também em lugares 
formativos que enveredam pelas instâncias do ser, da humanidade, da subjetividade e 
dos afetos, do estreitamento das relações, o que ratifica a dimensão do ser, em sua essên-
cia, com seus respectivos valores, crenças, histórias, memórias, ideologias e representa-
ções próprias, de vivências outras que agregam ao todo formativo político e cultural em 
que se encontra a EaD. 

Em suma, os valores da contemporaneidade, sobretudo no que diz respeito ao lugar ocu-
pado pela educação a distância, parece afirmar e validar na práxis do ensino e do apren-
dizado a atuação do professor-tutor, dadas as suas contribuições didáticas, pedagógicas, 
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metodológicas e humanísticas, como foram ressaltadas. Diante do exposto, portanto, o 
“fazer-ser” tutor manifesta-se como uma relação dialética humana e profissional, indis-
pensável ao pleno desenvolvimento e transformação dos meandros educacionais. 

2.2 Ferramentas de Interação e Comunicação na Educação a Distância

A modalidade de educação a distância supera a relação face a face entre professores e 
alunos, utilizando espaços de aprendizagem virtuais e não mais a sala de aula tradicional.

Moore e Kearsley (2010, p. 2) definem que: 

A educação a distância é o aprendizado planejado que ocorre normal-
mente em um lugar diferente do local do ensino, exigindo técnicas espe-
ciais de criação do curso e de instrução, comunicação por meio de várias 
tecnologias e disposições organizacionais e administrativas especiais.

Para que o processo de ensino aprendizagem aconteça de fato, é necessário que essa mo-
dalidade de ensino seja mediada por ferramentas tecnológicas que viabilizem a comuni-
cação e a interação entre o professor/tutor/aluno e aluno/aluno.

Com o avanço das tecnologias voltadas para comunicação, tem se discutido muito o pro-
cesso interativo na Educação a Distância, vislumbrando a ampliação de novas possibilida-
des de interatividade através dessas novas tecnologias.

De acordo com Barros e Crescitelli (2008, p. 73), “Interações virtuais, por serem a distân-
cia, impõem desafios aos professores e alunos para a sua realização e para a sua manuten-
ção com sucesso, em razão da ausência do contexto físico partilhado.”.  

A interatividade no processo de ensino aprendizagem da Educação a Distância, não pode 
ser mediado somente pelo computador, pois se igualaria ao ensino presencial, o que vai 
definir a qualidade dos resultados desse processo será o uso correto das ferramentas tec-
nológicas disponíveis.

 O que se pode notar é que a maior parte dos profissionais (professores e tutores), não 
utilizam as possibilidades de interação existentes nos ambientes virtuais de aprendizagem, 
pois na maioria das vezes o que acontece é a disponibilização de informações e textos 
prontos, sendo necessário que se desfaçam da ideia de que o professor é o transmissor de 
conhecimentos, da mesma forma que ocorre no ensino presencial.

Quando falamos sobre ferramentas de interação dentro do Ambiente Virtual de Aprendi-
zagem, nos deparamos com uma gama de ferramentas tecnológicas e.(MILL, 2012, p.39):

com o surgimento da internet, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
ocupam lugar de destaque entre as formas de acesso ao conteúdo pelo 
estudante. Diversos tipos de materiais podem ser convertidos ou pro-
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duzidos no formato digi tal para composição do ambiente virtual. Os 
materiais virtuais são materiais mais dinâmicos e complexos do que os 
materiais impressos ou audiovisuais. 

Assim, considerando o Ambiente Virtual de Aprendizagem como um espaço virtual, di-
nâmico de sala de aula, onde se cria um local de ensinar e aprender através de ferramentas 
interativas de aprendizagem, podemos citar diversas ferramentas como: wiki, mapa con-
ceitual, fórum, podcast, web Quest, dentre outros. Destacaremos aqui a ferramenta wiki, 
bem como o mapa conceitual.

O wiki é, uma ferramenta de simples utilização pois se trata de um método rápido de 
criação de texto em grupo. É um formato bastante popular na Internet. Não existe, em 
geral, um coordenador de edição, nenhuma pessoa em particular que tem controle sobre 
o conteúdo final, ou seja, todos os envolvidos editam e desenvolvem o conteúdo de ma-
neira coletiva. Por outro lado, cada aluno pode ter seu próprio wiki e trabalhar nele com 
a colaboração de seus colegas. Além disso, o professor também pode participar guiando a 
turma, fornecendo ideias e colocando conteúdos.

Já os mapas conceituais são ferramentas que auxiliam na organização e representação de 
conhecimentos, fundamentados na aprendizagem significativa, ou seja, o sujeito aprende 
um novo conceito à medida que organiza e conecta novas ideias, transformando sua es-
trutura cognitiva. 

Alguns autores apresentam desvantagens na utilização desta ferramenta, devido a ausên-
cia de pensamento crítico, afirmando que estes normalmente são incompletos na exposi-
ção do tema, considerando que o mapa é construído para explicitar um processo, sem a 
preocupação de explicar determinado tema. Porém, vale destacar que este não pretende 
facilitar a compreensão do processo, mas aperfeiçoar a sua execução, pois a informação vi-
sual tem a vantagem de ser organizado de uma maneira síncrona, possibilitado ao apren-
diz formar associações e produzir conhecimento.

Enfim, tanto o wiki, como o Mapa Conceitual são ferramentas didáticas que servem para 
tornar mais significativa a aprendizagem dos educandos, além de dar dinâmica ao proces-
so de ensino aprendizagem na educação a distância, permitindo-lhes estabelecer relações 
sistematizadas entre os conteúdos apresentados com os conhecimentos anteriormente assi-
milados, pois servem como instrumentos de transposição do conteúdo, bem como favorece 
o compartilhamento de ideias e conhecimentos entre os sujeitos de diferentes perspectivas.

Podemos concluir que a interação nos ambientes virtuais de aprendizado ocorre de modo 
simultâneo ou diferido, de acordo com as tecnologias de interatividade (fóruns de discus-
são, wiki e mapas conceituais, etc.) empregadas nos processos de comunicação.

As ferramentas de interação criadas pelas redes telemáticas combinam a flexibilidade da 
interação humana com a independência no tempo e no espaço. A adequação dessas fer-
ramentas de interação para implementação de propostas de aprendizado construtivistas 
sociais residiria na oferta de tempo para reflexão acerca da experiência educacional, ao 
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prover as oportunidades para responder e refletir acerca das experiências, ideias e pontos 
de vistas dos participantes. Ademais, essas ferramentas permitem que o aprendiz tenha 
o controle sobre vários aspectos da interação com o conteúdo, que incluem o ritmo e a 
sequência, o que tornaria o aprendizado mais ativo e centrado no aluno. A despeito das fa-
cilidades oferecidas pelas ferramentas de interação, os benefícios do aprendizado não são 
inerentes à tecnologia, mas dependentes da implementação de atividades colaborativas e 
da interação dos participantes.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente artigo teve como referência a pesquisa meramente bibliográfica, pois esta me-
todologia é uma forma de refletir sobre o que pensa e se precisa, pois ela investiga de for-
ma prática e fornece direções variadas sobre o assunto pesquisado. Gil aborda o seguinte: 

Os livros constituem fontes bibliográficas por excelência, por causa da 
grande utilização dessa fonte e em função da forma desta utilização que 
podem ser considerados como de corrente e de referência, os de cor-
rente referem-se aos diversos gêneros literários e também a obras de 
divulgação que proporcionam conhecimentos científicos ou técnicos, 
os de referência são aqueles que possibilitam a rápida consulta e conse-
quentemente sucinta captação de conhecimento, as publicações e perió-
dicos são formadas por fascículos e tem como característica a rapidez 
da atualização da mesma , uma das principais vantagens da pesquisa 
Bibliográfica é o fato que o pesquisador tem um leque muito maior e 
amplo do que aquela que poderia ser feita diretamente para cobertura 
do fenômeno em questão. (Gil, 2008)

A pesquisa bibliográfica é muito recomendada para pessoas que apresentam dificuldades 
em elaborar conclusões de vários autores. Desta forma, a pesquisa de caráter bibliográfico 
contribui para sintetizar informações em um texto, comparar com outro e depois discutir 
a relevância para construção de conhecimento.   Optou-se por tal pesquisa por ser de fácil 
entendimento para todos.

A pesquisa bibliográfica é um tipo que se desenvolve com base e através de pesquisas e 
materiais já elaborados, podendo estes ser de diversas fontes como livros (de leitura e cor-
rente), publicações e periódicos (jornais e revistas), impressos diversos e internet. 

4. CONCLUSÃO

No contexto atual, a educação a distância tornou-se um instrumento eficiente e acessível 
para muitas pessoas, exercendo importante papel na formação de profissionais da educa-
ção, além de oferecer informações que introduzem mudanças significativas nos ambientes 
escolares, preparam os educadores para assumir diferentes papéis em outros contextos 
sociais, para a construção de conhecimento sobre as relações interpessoais. De certa for-
ma, isto tem favorecido o repensar dos padrões educacionais vigentes, cuja superação é 
condição para melhor qualificação destes educadores. Essa reflexão está intrinsecamente 
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relacionada às mudanças que se apresentam e se fazem necessárias na compreensão que 
se tem de ensino e aprendizagem, e de certa forma, deixa claro que, a qualidade em EAD 
não está somente relacionada ao quantitativo de conteúdos e informações, nem a inserção 
dos avançados suportes tecnológicos, mas, sobretudo aos sujeitos – alunos, especialistas, 
tutores, professores, gestores. - que participam e constroem a prática desta modalidade. 

Assim, enquanto tutoras do Curso técnico Profuncionários, acreditamos que se tratando 
dos desafios da tutoria no ensino a distância, um dos pontos, de maior relevância neste 
processo seja a distância física entre professor/aluno, aluno/tutor. Desta forma, vale consi-
derar que seja de fundamental importância uma prática de tutoria baseada na orientação 
constante, no estímulo variado para que o aluno não se sinta desestimulado e acabe eva-
dindo do curso. Assim, criar estratégias diferenciadas, em busca da melhoria do processo 
ensino/aprendizagem, bem como da identificação de problemas individuais e coletivos 
que busquem uma maior agilidade na solução desses problemas e na concretização das 
atividades propostas, sejam pontos necessários na atuação da ação pedagógica da tutoria.

E, considerando a ação de tutoria, bem como a qualidade do trabalho prestado por este 
profissional, vale destacar algumas dicas essenciais como, favorecer e ou desenvolver a ha-
bilidade do trabalho em grupo, incentivando o respeito aos objetivos comuns. Outra ação 
necessária para ação pedagógica do tutor se refere ao estímulo a interação entre os grupos, 
na busca de incentivar os alunos a enfrentarem as dificuldades presentes nesta modali-
dade de ensino, possibilitando a obtenção do crescimento intelectual e a autonomia dos 
alunos envolvidos no processo educacional.

Diante das leituras das abordagens contidas neste artigo pudemos realizar uma reflexão 
sobre nossa prática como tutores presenciais e virtuais, avaliando nossas ações e resignifi-
cando nossas posturas e metodologias de trabalho, na busca de contribuir para motivação 
dos cursistas, reduzindo assim a evasão e proporcionando maior familiaridade e o interes-
se pelos estudos, por parte dos discentes.

Nesse sentido, nós, no papel de tutores presenciais e virtuais, assumimos uma postura 
político-pedagógica, frente ao processo ensino-aprendizagem, buscando retomar a nossa 
prática, num processo dinâmico, em ambiente onde atuamos como mediadores da apren-
dizagem. Podemos afirmar então, que as novas tecnologias têm contribuições significa-
tivas para o processo educativo, colaborando com as novas possibilidades de ensino e 
aprendizagem, fazendo florescer e renovando os princípios de educação democrática e de 
qualidade para todos.

REFERÊNCIA

BARROS, Kazue Saito Monteiro de; CRESCITELLI, Mercedes Fátima de Canha. Prática docente 
virtual e polidez na interação. In: MARQUESI, Sueli Cristina; ELIAS, Vanda Maria da Silva; 
CABRAL, Ana Lúcia Tinoco (orgs.). Interações virtuais: perspectivas para o ensino da Língua 
Portuguesa a distância. São Carlos: Editora Clara Luz, 2008, p. 73-92.

GIL, A.C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6º ed. São Paulo: Atlas, 2008.



154

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

BELLONI, Maria Luiza. Educação a distância. 3ª ed. Campinas: Autores Associados, 2003. 

FIGUEIREDO, Lílian Kelly de Almeida; ARAÚJO Rosana Sarita de. Educação a Distância 
online e o papel do tutor. Disponível em:   http://www.abed.org.br/congresso2009/CD/
trabalhos/1552009163433.pdf (acesso:18/01/2015) 

GONÇALVES, Maria Ilse Rodrigues. Educação na cibercultura - 1.ed - Curitiba. PR CRV, 2011, 
p.107-120.

GONZALEZ, Mathias. Fundamentos da tutoria em educação a distância. São Paulo: Avercamp, 
2005.

LUDKÉ, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. São Paulo: Ed. 
Pedagógica e Universitária, 1986. 

MACHADO, L. D.; MACHADO, E. de C. O Papel da tutoria em ambientes de EAD. 2004. Acesso 
em: 30 de abr. 2015 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico. São 
Paulo: Editora Atlas, 1992. 4a ed. p.43 e 44.

MILL, D.; LIMA, D.A. Reflexões sobre autonomia e limitações nas relações polidocentes na 
educação a distância. Universidade Federal de São Carlos, 2012. Disponível em: http://www.dtp.
uem.br/rtpe/volumes/v16n1/03%20-%20Denise.pdf. 01 maio. 2015

MILL, D. Docência virtual: uma visão crítica. Campinas: Papirus, 2012.

MOORE, Michael; KEARSLEY, Greg. Educação a distância: uma visão integrada. São Paulo: 
Cengage Learning, 2010.

OLIVEIRA, Ramony Maria da Silva Reis. Fundamentos Históricos, Filosóficos e Políticos da EAD 
- Montes Claros. MG Editora UNIMONTES, 2012, p, 57-78.

TORRES, C. C. A Educação a Distância e o Papel do Tutor: Contribuição da Ergonomia. 2007. 
198 f. Tese (Doutorado em Psicologia) - Universidade de Brasília, 2007. Acesso em: 01 maio 2015



155

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

COUTINHO, M. A. M.1; COELHO, D. F.2; FELIX, P. K. O.3; FILHO, N. A. C. F.4; 
LIMA A. F.5; OTONI, A. P. C.6

Especialista em Educação a Distância. Graduada em Letras Português pela Universidade 
Estadual de Montes Claros. Graduanda em Pedagogia – Universidade Norte do Paraná. 
Atualmente é tutora a distância no Núcleo de Educação a Distância das Faculdades Santo 
Agostinho e Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, mirian.amendes@gmail.com.1 
Sociólogo, Mestre em História Social e especialista em Educação a Distância, títulos obtidos 
pela Universidade Estadual de Montes Claros, atualmente exercendo a função de Gerente 
do Núcleo de Educação a Distância das Faculdades Santo Agostinho em Montes Claros, 
Minas Gerais. E-mail: dannielcoelho65@yahoo.com.br.2 Pós-graduanda em Docência 
no Ensino Superior com ênfase em EaD – UNICEAD, Graduada em Letras Português – 
UNIMONTES, atualmente é Tutora a Distância no Núcleo de Educação a Distância nas 
Faculdades Santo Agostinho, paullinhafoliveira@hotmail.com.3. Especialista em Educação 
a Distância pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Graduado em Sistemas de 
Informação pela Universidade Estadual de Montes Claros. Atualmente é Analista de 
Sistemas na Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros-MG e Coordenador 
de Tutoria-Curso Técnico em Informática para Internet - e-Tec/IFNMG4 Pós-graduada 
em Educação a Distância pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Graduada em 
Letras Português – UNIMONTES, atualmente é Tutora a Distância no Núcleo de Educação 
a Distância nas Faculdades Santo Agostinho e Instituto Federal do Norte de Minas Gerais.5 
Mestra em Desenvolvimento Social – UNIMONTES, Pós-Graduada em Educação a 
Distância - Instituto Federal de Educação do Norte de Minas Gerais. Licenciada em Letras 
Português/Espanhol, atualmente é Tutora a Distância no Núcleo de Educação a Distância 
nas Faculdades Santo Agostinho e Professora nos cursos Técnicos do Instituto Federal de 
Educação do Norte de Minas Gerais.6 

RESUMO

Trata-se de um estudo que vislumbra problematizar como professor/tutor e aluno cons-
troem o processo de ensino-aprendizagem na educação a distância. Para tanto, objetivou-
se discutir como ocorre o processo de ensino-aprendizagem na EAD e identificar o papel 
do professor/tutor e, também, do aluno no processo de ensino-aprendizagem. Assim, foi 
realizada uma pesquisa de natureza bibliográfica, com análise qualitativa, na intenção de 
levantar a seguinte hipótese: a proximidade alcançada entre professor/tutor e aluno du-
rante o curso é fundamental para êxito do processo de ensino-aprendizagem na educação 
a distância? Tivemos como resultado a certeza de que ainda há uma resistência em relação 
ao ensino à distância, contudo, é possível concluir que essa modalidade de ensino deve 
ser reconhecida como uma forma de aprendizagem colaborativa, em que professor e tu-
tor devem ser mediadores da aprendizagem e que o aluno deve planejar e organizar sua 
aprendizagem de forma independente dos professores, de modo que ambos constituam o 
processo pedagógico.

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem; Educação a distância; Professor; Aluno.
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1. INTRODUÇÃO

A educação a distância é uma modalidade de ensino em que docentes e discentes se en-
contram separados em espaço e tempo, e o processo de ensino-aprendizagem é mediado 
por tecnologias. Desse modo, o vínculo entre professores e alunos acontece por meio das 
mídias, como a internet e as hipermídias. 

Em sua forma empírica, a educação a distância é conhecida desde o século XIX. Contudo, 
foi nas últimas décadas que teve as atenções pedagógicas voltadas para si. A EAD nasceu da 
importância de habilitar profissional e culturalmente pessoas que, até então, não tinham 
condições de frequentar uma instituição de ensino presencial, e progrediu com o avan-
ço das tecnologias, as quais exercem influência direta tanto sobre o ambiente educativo, 
quanto sobre a sociedade. Assim, para Campello e Sousa (2008):

A EAD tem nos mostrado a possibilidade de se criar formas diferentes 
de se trabalhar o processo ensino-aprendizagem. A idéia da atuação do 
professor se expande, pois ele passa a contar com recursos vários para 
a sua mediação pedagógica, principalmente depois da internet. Na ver-
dade, muda também o conceito de professor. O professor passa a ser 
visto, aqui, como um parceiro mais experiente, que busca criar estraté-
gias para facilitar o acesso do estudante ao conhecimento e à aprendi-
zagem. Num ambiente de aprendizagem virtual, o professor amplia as 
possibilidades de estar junto aos seus estudantes. Seja pelas mediações 
estabelecidas pelo material didático em si, seja pelos tutores e, se for o 
caso, também por meio de vídeos, teleconferências e outros recursos. 
(Campello e Sousa: p30, 2008)

Diante disso, pode-se dizer que o avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC’s) ocasionou importantes alterações na educação a distância, e atualmente faz parte 
de todos os setores da sociedade, principalmente do sistema educacional, o que nos leva 
a refletir sobre planejamento, comunicação, metodologias, avaliação e demais aspectos 
associados à educação.  Entretanto, faz-se necessário destacarmos primeiro o que vem a 
ser ensinar e aprender. Conforme Bordenave e Pereira (2008),

Aprendizagem é a modificação relativamente permanente na disposição 
ou na capacidade do homem, ocorrida como um resultado de sua ati-
vidade e que não pode ser simplesmente atribuída ao processo de cres-
cimento e maturação ou a outras causas, tais como: doença, mutações 
genéticas, etc. Ensinar é um processo deliberativo de facilitar que outra 
pessoa ou pessoas aprendam e cresçam intelectual e moralmente, forne-
cendo-lhes situações planejadas de tal modo que os aprendizes vivam 
as experiências necessárias para que se produzam neles as modificações 
desejadas, de uma maneira mais ou menos estável. (BORDENAVE, PE-
REIRA. PÁGS 38,56)

Desse modo, por meio de uma pesquisa de natureza bibliográfica, com análise qualitativa, 
na intenção de desvendar a proximidade alcançada entre professor/tutor e aluno durante o 
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curso em EAD e analisar o quanto essa relação influencia no processo de ensino-aprendi-
zagem, discutiremos, no decorrer deste estudo, como ocorre o processo de ensino-apren-
dizagem na EAD, no intuito de identificar o papel do professor/tutor e, também, do aluno 
nesse dado processo. Tendo em vista os conhecimentos e experiências pertencentes a cada 
um e as relações de afetividade e cumplicidade estabelecidas entre eles durante o curso.

2. DESENVOLVIMENTO: DESVENDANDO O PROCESSO

O dilema do professor, na educação presencial ou a distância, é fazer com que seus 
alunos aprendam, mas como realizar essa aprendizagem de modo satisfatório e con-
sistente? Para atingir esses objetivos, o professor deve instigar seus alunos a solucionar 
problemas, e eles, por sua vez, devem sentir a necessidade de saná-los. Para tanto, fa-
z-se necessário estudar, ler, pesquisar, questionar, etc. A aprendizagem nem sempre é 
instantânea, sendo assim, o aluno deverá repetir os passos, ver onde errou e continuar 
tentando, pois o resultado das tentativas é determinante para a aprendizagem. Logo, 
para Campello e Sousa (2008):

Por meio da interação, os estudantes e professores têm facilitadas as 
condições do processo ensino-aprendizagem, seja pela oportunidade de 
confrontar pontos de vista diferenciados, seja pela troca de idéias ou 
pela necessidade de se buscar argumentos para apresentar e defender 
pontos de vista próprios. Igualmente importante é processo investigati-
vo que permeia tudo isso. Quanto maior a motivação e a qualidade da 
interação, maior a chance de termos estudantes mais proativos e parti-
cipativos e professores mais abertos e flexíveis, sem que isto signifique 
abrir mão da sua autoridade de professor. (Campello e Sousa: p10, 2008)

De fato, é preciso descobrir e entender que o estudo e a aprendizagem 
demandam tempo e organização. Além disso, em certo sentido, a apren-
dizagem se dá num nível muito pessoal. Quem aprende constrói conhe-
cimentos e significados a partir de um olhar muito próprio – o da sua 
história de vida pessoal e social, a partir do contexto onde viveu e vive. 
Contextos e suas relações são o berço das aprendizagens básicas e das 
demais. Nesse sentido, tudo interfere no processo do aprender: valores 
introjetados, referências sociais, culturais, históricas e temporais. Inte-
rações e relações com o outro e com o objeto do conhecimento. Esses 
são amálgamas da transformação das experiências em conhecimentos. 
(Campello e Sousa: p20, 2008)

Podemos dizer, então, que a aprendizagem se baseia em aprendizagens anteriores, ou seja, 
conhecimentos prévios, experiências e conceitos adquiridos em outro momento de sua 
vida. Além disso, aspectos emotivos, como curiosidade, entusiasmo, frustração, também 
fazem parte do processo de construção do conhecimento, uma vez que conhecer a si pró-
prio é fundamental para o aprendizado de aluno, pois é com base em suas limitações e 
vontade de superação que obterá êxito no decorrer do processo de ensino-aprendizagem. 
Nesse sentido, para Bordenave e Pereira (2008):
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(...) deduz-se que a aprendizagem é um processo integrado no qual 
toda a pessoa (intelecto, afetividade, sistema muscular) se mobiliza de 
maneira orgânica. Em outras palavras, a aprendizagem é um processo 
qualitativo, pelo qual a pessoa fica melhor preparada para novas apren-
dizagens. Não se trata, pois, de um aumento quantitativo de conheci-
mentos, mas de uma transformação estrutural da inteligência da pessoa. 
(BORDENAVE, PEREIRA. PÁG 25)

A aprendizagem, portanto, é um conjunto de mecanismos que, automaticamente, colo-
cam-se em movimento para se adaptar ao que está externo ao indivíduo. Trata-se de um 
processo que acontece no aluno e que deve ser realizado, também, por ele.

Além disso, faz-se necessário dizer que não se deve diferenciar a metodologia utilizada 
no ensino a distância da utilizada no ensino presencial, uma vez que é totalmente cabível 
as metodologias mais eficientes no ensino presencial também serem eficazes no ensino a 
distância. A variação entre uma modalidade e outra se altera, essencialmente, na forma 
de comunicação, não na metodologia usada pelo docente. O que nos permite afirmar que 
apenas o fato de fazer uso de tecnologias avançadas não representa ou resulta em um ensi-
no de qualidade. Sendo assim, as alternativas, estratégias e metodologias de ensino devem 
se agregar às novas formas de comunicação e reunir, dentre outros aspectos, a capacidade 
da internet de oferecer informações. Segundo Campello e Sousa (2008):

Um sistema de tutoria em EAD é, pois, uma ação mediadora de orien-
tação e de acompanhamento da aprendizagem do estudante. Nessa ação 
há que se pensar em três dimensões que se complementam: humana, 
pedagógica e profissional. Assim, a ação pedagógica da tutoria é uma 
ação de profissionais que não podem deixar de ter uma visão humana 
sobre o estudante e seus esforços para aprender. Não é difícil ver que 
em EAD nada substitui a qualidade da interação tutor-estudante. Refi-
ro-me à qualidade humana e profissional. Esta influi de modo decisivo 
na permanência e na motivação do estudante ao longo de um curso a 
distância. (Campello e Sousa: p65, 2008)

O objetivo da tutoria é facilitar o desempenho dos participantes, promo-
vendo debates, garantindo a permanência de todos no curso e o sucesso 
da aprendizagem significativa e um desempenho favorável por parte de 
todos os envolvidos no processo. Além disso, esse mediador deverá exer-
cer um controle contínuo do curso, facilitando a comunicação entre to-
dos, oferecendo uma retroalimentação pertinente e apropriada, manten-
do, também, uma constante comunicação com a coordenação acadêmica 
do curso, à qual deverá apresentar informações periódicas durante todo o 
processo, ou sempre que solicitado. (Campello e Sousa: p74, 2008)

Assim, durante o processo de ensino-aprendizagem, como no ensino presencial, o profes-
sor/tutor atua como mediador, ou seja, ele delimita o processo de comunicação e aprendi-
zagem entre ele e o aluno e entre os alunos da turma, através de diferentes meios e recursos 
da tecnologia da comunicação, formando, assim, uma aprendizagem colaborativa, sem 
deixar de cumprir sua principal função pedagógica, que é a construção da aprendizagem.
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Essa mediação, portanto, tem por obrigação superar a distância física entre aluno e tutor, 
o que acontece através de um processo gradativo, em que esses personagens, ao longo do 
curso, vão estabelecendo vínculos de afetividade e confiança, os quais permitem ao aluno 
suprir suas necessidades, sendo moldados autodisciplinados e automotivados para serem 
autônomos em relação à busca por respostas e por conhecimento, de modo que se tornem 
detentores do próprio saber, isto é, críticos e independentes o bastante para romperem a 
barreira da distância e não esperarem por um professor/tutor facilitador, mas por um co-
laborador da formação de seus alunos. Para tanto, Campello e Sousa (2008) afirmam que:

É preciso, pois, que o processo educativo desenvolvido no âmbito das 
diferentes áreas do conhecimento forme pessoas cidadãs críticas, capa-
zes de interpretar e compreender a realidade que as rodeia, e sejam ca-
pazes de responder, de forma adequada, aos desafios da vida. Há, pois, 
que se aprender a ser uma pessoa autônoma e colaborativa, a exercer a 
cidadania, bem como aprender a ser um estrategista da mudança so-
cial, na direção de uma sociedade mais humana e mais justa. Há que se 
aprender, ainda, a argumentar de modo coerente, sem que se feche nisso 
ou se perca o respeito pelas ideias do outro, só porque são divergentes. 
(Campello e Sousa: p11, 2008)

Os encontros presenciais, por exemplo, são previstos na EAD. Todavia, essa modalidade 
de ensino tem por característica permitir ao aluno definir seu espaço e tempo de estudo, 
havendo, é claro, limites pré-estabelecidos pelo professor, o que não representa um desli-
gamento na relação entre professor/aluno nem na responsabilidade necessária para man-
ter a qualidade do ensino e da aprendizagem. Desse modo, os prazos estabelecidos para 
o aluno realizar suas atividades permitem a ele, dentre outras vantagens, conciliar seus 
horários de estudo e trabalho, podendo utilizar, inclusive, os feriados e finais de semana. 
Assim, segundo Filipe Fernandes (2007)1:

(...) é fundamental compreender a flexibilização do espaço e do tempo 
na modalidade de ensino EAD, como uma forma de conferir ao aluno, 
condições de acordo com as suas necessidades e características pessoais 
para imprimir o seu ritmo de estudo e adquirir conhecimento formal no 
local e no tempo que ele julgar mais adequado.

Portanto, a flexibilidade de tempo e espaço oferecidos pela EAD permite ao aluno adequar 
seus estudos às tarefas do dia a dia, de modo que possa se organizar e realizar todas elas 
em tempo, tendo sempre que necessário o apoio do professor/tutor. Fernandes (2007) 
ainda diz que2:

A EAD, por ser realizada em espaço virtual, implica na distância física 
(na maioria dos momentos) entre estes personagens, necessita de meios 
de comunicação e informação de via dupla, onde estas fluam livremen-
te, de forma pactuada, porém, controlada para evitar as distorções que 
podem decorrer deste distanciamento físico.

1http://www.via6.com 
2http://www.via6.com 
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Em relação a isso, podemos dizer que quando o docente reconhece as características de 
cada aluno, suas particularidades, ele é capaz de estabelecer e firmar as relações de afetivi-
dade com cada o aluno, auxiliando-os na tomada de decisões fazendo com que se tornem 
sujeito do processo de aprendizagem.

Como a adaptação a esse processo é inevitável, toda mudança se torna uma contribuição 
para crescimento gradual e constante do aluno. Com o acesso a novas informações, ele 
aprende a questionar, exigir, criticar, o que lhe permite partilhar cada experiência como 
parte do processo de aprendizado. Conforme Campello e Sousa (2008):

(...) é o contexto dessa visão educativa mais ampla que o nosso diálogo 
se insere. Assim, falar em comunidade de aprendizagem em rede me-
diada pelo ambiente virtual de aprendizagem é referir-se à possibilidade 
de se ter novas formas de comunicação e de estabelecimentos de rela-
ções positivas e construtivas entre as pessoas. Um jeito diferente de se 
pensar e de se organizar para o trabalho pedagógico envolvendo as rela-
ções ensino-aprendizagem. Portanto, entendo que somos todos partíci-
pes de um mesmo processo educativo de natureza complexa, múltipla e 
convergente em seus objetivos. (Campello e Sousa: p54, 2008)

A ação de ensinar deve acontecer de modo simples e espontâneo, contudo, o processo de 
ensino é considerado, atualmente, como uma tecnologia educacional, agregando as mais 
variadas ciências ao processo de ensino.

Em geral, na tentativa de simplificar o próprio trabalho, o professor, inconscientemente, 
trata sua turma como um agrupamento homogêneo e estável. Para realizar seu trabalho 
de modo satisfatório e gerar um crescimento integral e eficaz de seus alunos, o professor 
deverá, primeiramente, considerar a heterogeneidade da turma, considerar seus alunos 
como pessoas de características próprias e adequar seus métodos às individualidades de 
cada um, isso porque, ao ensinar, o professor deseja que seu aluno cresça como pessoa e 
como estudante. Logo, as características de cada aluno devem ser levadas em considera-
ção, pelo fato de interferirem significativamente no processo de ensino-aprendizagem.

Portanto, na modalidade de educação a distância, cada recurso e/ou ferramenta deve ter 
a finalidade de contribuir com o desenvolvimento do aluno e sua aprendizagem. É funda-
mental o uso de vídeos, fórum, áudios, entretanto, não pode faltar em nenhum momento 
o apoio do professor/tutor, o qual dará ao aluno todo o suporte necessário para elaborar e 
aplicar com êxito os ensinamentos aprendidos ao longo de cada unidade do curso. Segun-
do Campello e Sousa (2008):

Os fóruns de discussão têm uma importância pedagógica muito grande. 
Por meio deles, pode-se fazer uma discussão dirigida útil para se tirar 
dúvidas, para se aprofundar conteúdos, para a ampliação dos horizon-
tes sobre o que está sendo estudado e o que mais for surgindo na hora. 
Pode-se também criar espaços de fóruns mais informais, tais como “sala 
do cafezinho” ou uma “praça”, como no reabilita. O registro das intera-
ções permite que as pessoas acessem nos seus tempos e lugares, para as 
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suas diferentes necessidades em relação ao curso. (Campello e Sousa: 
p54, 2008)

Bordenave e Pereira (2008) citam algumas pesquisas realizadas por Word, Parsons, Ket-
cham, Beach, Calvin, entre outros, a respeito desse processo e concluíram que a persona-
lidade do aluno determina sua reação frente ao método de ensino empregado pelo profes-
sor. Tais pesquisas subdividiram as personalidades dos estudantes em variáveis, todavia, 
discutiremos apenas aquelas que são pertinentes ao nosso estudo, como:

 Nível de inteligência: alunos mais hábeis aprendem mais por meio de trabalhos em 
grupos reduzidos. Já os menos hábeis necessitam que o conteúdo lhes seja exposto 
oralmente.

 Independência: alunos inseguros não reagem bem ao ensino permissivo; alunos sa-
tisfeitos têm atitudes favoráveis ao ensino permissivo; alunos independentes exigem 
ensino ainda mais permissivo, independente do método utilizado pelo professor.

Com base nas variáveis oferecidas pelos autores que nos foram apresentados, podemos 
concluir que, em relação ao nível de inteligência, quando o aluno tem dificuldade para 
aprender, precisa ser conduzido de forma rígida pelo professor, de modo que este esta-
beleça prazos e condições para realização das atividades e trabalhos, por exemplo. Em se 
tratando do quesito independência, nota-se que os alunos independentes são autônomos, 
uma vez que se colocam como detentores do próprio aprendizado. 

Na educação a distância, educa-se e aprende-se em grupo. O professor é um mediador 
do processo de aprendizagem que os alunos percorrem. Cada passo deve ser analisado e 
orientado pelo professor, de forma que produzam uma aprendizagem significativa e, prin-
cipalmente, colaborativa. Conforme Carlos Rodrigues (2009)1:

O importante, além da forma ou os meios de transmissão do conhecimento, é a 
dinâmica criada entre os atores e as ferramentas disponíveis. É preciso que, tan-
to alunos como professores ou tutores, cientes de suas responsabilidades, sem 
medo de errar, colaborem para a criação de um ambiente favorável ao ensino/
aprendizagem. Nesse caso a distância entre o transmissor e os receptores deixa 
de ser uma variável importante. 

Sendo assim, nessa relação sustentada pelas tecnologias, o professor deve estar sempre 
em busca de promover uma educação de qualidade. Por isso, o profissional de EAD 
deve ser atento às diversidades que envolvem seus alunos, como: realidade social, 
emocional, deve ser paciente na hora de solucionar as dificuldades apresentadas por 
eles, além de procurar criar, incessantemente, um laço de familiaridade e confiança 
com seus alunos. 

Conforme o exposto acima, acredita-se, então, ser interessante uma análise dos efeitos 
das diferenças de personalidades do professor no processo de ensino-aprendizagem. Um 
estudo da Universidade da Califórnia, citado por Bordenave e Pereira (2008) em sua obra 
Estratégias de Ensino-aprendizagem, apresenta cinco variáveis de professores:
1 http://www.administradores.com.br
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 O instrutor ou professor de autônomos: procura ajudar o aluno a adquirir a capacida-
de de responder imediatamente, sem necessidade de pensar.

 O professor que se concentra no conteúdo: preocupa-se em ensinar todo o conteúdo, 
para assim ajudar os alunos a dominá-la. Não é a favor da ideia de que o professor 
possa aprender algo discutindo com seus alunos.

 O professor que se concentra no processo de instrução: concentra-se em conseguir que 
seus alunos tratem a matéria com os mesmos métodos e processos que ele os trata.

 O professor que se concentra no intelecto do aluno: preocupa-se, apenas, em desen-
volver as habilidades intelectuais do aluno.

 O professor que se concentra na pessoa total: concentra-se no aluno e preocupa-se em 
desenvolver suas habilidades intelectuais, sem desvinculá-las dos fatores afetivos e da 
personalidade do mesmo.

A primeira variável nos traz alunos que são capazes, apenas, de memorizar e reprodu-
zir o que é exposto pelo professor. Trata-se de um método em que o professor detém o 
conhecimento e os apenas memorizam o conteúdo que lhes é apresentado. Na segunda 
variável temos um professor que quer expor toda a matéria prevista, ajudar seus alunos a 
apreendê-la, mas que não é capaz de enxergá-los como detentores de algum conhecimen-
to além do que ele próprio os ensinou. A terceira variável nos mostra um professor que dá 
espaço para o diálogo, mas que deseja impor aos seus alunos um modelo de raciocínio, o 
qual deve ser reproduzido por eles na hora de realizar discussões, exercícios, atividades. 
Na quarta variável temos um professor que preocupa com a atividade de raciocínio, para 
ele, analisar problemas é o principal recurso de aprendizado, mas distancia-se das atitu-
des e emoções do estudante. Na última variável o professor considera o aluno como um 
todo, composto por características racionais e emocionais, para que o processo de ensino
-aprendizagem não seja comprometido. 

Além dos cinco tipos exibidos pela Universidade da Califórnia, Bordenave e Pereira (2008) 
acrescentaram mais uma variável, a qual denominaram: o professor que tem uma visão es-
trutural da sociedade. Diz respeito a um professor que considera o aluno, o conteúdo e a ele 
próprio como um conjunto indissociável. Ademais, envolve uma metodologia arraigada no 
compromisso libertador que sua visão dos problemas da sociedade exige dele e de seus alunos.

Não há um único método para sanar diferenças entre professores e alunos ou uma meto-
dologia modelo para que todo processo de ensino-aprendizagem seja eficaz, no entanto, é 
fato que, quando o aluno é estimulado pelo entusiasmo do professor, maneiras inovadoras 
de se comunicar e de ensinar surgem inevitavelmente. Desse modo, o professor será capaz 
de, aos poucos, identificar as diferenças marcantes nas variadas formas de aprendizado, o 
que será imprescindível na hora de estabelecer os métodos de ensino. 

Após a discussão sobre o que é ensinar, o que é aprender e sobre a importância de enxergar 
o professor e o aluno como pessoas, faz-se necessário discutirmos, também, o incentivo 
à participação ativa desses alunos durante as discussões de conteúdos e atividades por 
exemplo. Conforme Bordenave e Pereira (2008):
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A emissão, transmissão e recepção de informação, entretanto, é apenas 
uma das funções da comunicação entre professor e alunos. Da boa co-
municação dependem não só a aprendizagem, mas também o respeito 
mútuo, a cooperação e a criatividade. (...) O problemas fundamental, a 
nosso ver, consiste no fato de que o professor em geral não percebe que 
é um mau comunicador, (...). (BORDENAVE, PEREIRA. PÁG 183)

Numa situação de ensino-aprendizagem podem ocorrer, no mínimo, três formas distintas 
de comunicação e interação entre professor e alunos: comunicação unilateral, comunica-
ção bilateral e comunicação multilateral. Na primeira opção, temos um modelo tradicio-
nalista, em que o professor ensina o conteúdo e os alunos o memorizam, de modo que não 
há entre uma oportunidade de interação. Na segunda opção, há interação entre professor e 
alunos, visto que ambos assumem a posição de detentores do conhecimento. Já na última 
opção, encontramos uma alternativa em que alunos entre si e junto com o professor pro-
blematizam situações e as solucionam em grupo, de modo que a contribuição de cada um 
se torna peça importante para a resolução do problema.

Diante disso, podemos dizer que a comunicação multilateral é capaz de moldar o aluno como 
aprendiz crítico, o qual escuta as opiniões do professor e dos colegas, elabora suas ideias e 
formula um conceito a respeito do que foi problematizado. Contudo, ainda de acordo com 
os mesmos autores, faz-se necessário que o aluno, por si mesmo, vá em busca de sua própria 
formação, que seja autônomo e que não dependa, em todos os aspectos, do professor.

A causa mais séria da ineficiência comunicativa do aluno, entretanto, 
é sua falta de desejo de aprender: quando existe esse desejo, todos os 
demais obstáculos de ordem física ou psicológica são vencidos pelo alu-
no. Mas muitos vão além de uma atitude de “aceitar serem ensinados”, 
sem jamais chegar a um desejo positivo e entusiasta de aprender. Apesar 
disto ser, em parte, um problema para o qual o professor deve ajudar a 
resolver, cabe ao aluno a decisão pessoal de sua própria modificação. 
(BORDENAVE, PEREIRA. PÁG 183)

Em situações em que o aluno é o centro das atenções, é possível que ele se interesse mais 
pelas aulas e pelo conteúdo a ser aprendido. Se o estudante sabe que sua opinião é im-
portante e essencial para a construção do conhecimento, irá em busca de leituras prévias, 
informações novas sobre o que já foi discutido, fará pesquisas e anotações sobre o que 
considerar relevante para o seu aprendizado. Desse modo, o professor incentiva a parti-
cipação do aluno e cria nele o interesse pelas aulas e o gosto pelo aprendizado. Conforme 
Maciel e Pulino (2008):

A escola é o lugar do encontro entre pessoas que entram em contato 
com a produção cultural construída ao longo da história. Professor e 
estudantes, guiados por interesses pessoais, culturais e políticos, e por 
diretrizes governamentais, exploram os conteúdos construídos, contex-
tualizam-nos, decifram seu significado, dão-lhe sentido – grupal, gera-
cional e pessoal e o reconstroem. Podemos dizer, então, que professor 
e estudantes participam da construção do conhecimento científico, ar-
tístico e cultural em geral, na medida em que o ensino-aprendizagem 
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das realizações históricas humanas não se desvincula de sua produção. 
Professor e estudantes entram em contato com as produções artísticas 
das gerações anteriores, interpretam-nas, enriquecendo seu imaginário 
e criando suas próprias. (Maciel e Pulino: p28, 2008)

A comunicação é processo dinâmico e, como tal, exige que todos os participantes ajam de 
forma a interagir uns com outros, ou seja, enquanto o professor transmite uma informa-
ção, ele está todas as possíveis reações internas e externas a ela, o que acontece, da mesma 
maneira, com alunos. 

Em suma, a comunicação, bem como o processo de ensino-aprendizagem, é um processo 
de interrelação entre pessoas e, com tal, exige de seus personagens clareza e determinação 
na hora de se transmitir uma mensagem, para que o diálogo possa fluir com presteza.

Diante disso, pode-se dizer que o ensino a distância proporciona aos seus atores uma apren-
dizagem colaborativa, a qual acontece por meio da cooperação dos participantes, o que se 
dá durante os fóruns, trabalhos em grupo, troca de ideias e conceitos, debates, entre outros.

A aprendizagem em rede torna-se, portanto, uma opção a mudanças, as quais podem ser 
geridas pelas tecnologias. Todavia, a base para essas mudanças está arraigada na compe-
tência e formação dos professores e, principalmente, no modo como o conteúdo é apre-
sentado e discutido com os alunos. A tecnologia, quando aliada à competência dos educa-
dores, cria um ambiente favorável ao aprendizado significativo e colaborativo. 

A aprendizagem colaborativa é viabilizada de várias formas. Ainda de acordo com Rodri-
gues (2009)1:

São inúmeras as estratégias disponíveis que viabilizam esta forma de 
ensino/aprendizagem colaborativa em rede, dentre elas o emprego de 
técnicas especiais de instrução e desenho de curso (por exemplo, a Só-
cio-Construtivista), métodos especiais de comunicação através de am-
bientes virtuais de aprendizagem (por exemplo, o Moodle) e outras tec-
nologias web 2.0.

Logo, o essencial é selecionar bem o conteúdo, apresentá-lo de forma clara e dinâmica e 
verificar se o aluno está assimilando e aprendendo o que é discutido e trabalhado indivi-
dual e coletivamente. 

O acesso ao conhecimento disponibilizado pela web, associado ao empenho do professor 
e à autonomia do aluno, é uma fórmula perfeita para se conceber a aprendizagem cola-
borativa, pois a internet é um veículo de comunicação que, além de propiciar acesso à 
informação, é uma primorosa ferramenta de interação.

A EAD, portanto, permite ao aluno desenvolver uma aprendizagem colaborativa, a partir 
do momento em que seus cursos apresentam professores devidamente capacitados, mate-
1 http://www.administradores.com.br 
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rial didático de qualidade e desde que o aluno seja estimulado a desenvolver criticidade e 
autonomia em relação aos seus estudos e aprendizado.

Desse modo, podemos afirmar que o crescimento da EAD é proporcional e simultâneo ao 
crescimento do professor, pois são progressos indissociáveis. Assim, para realizar um bom 
trabalho, o professo/tutor deve dominar o conteúdo a ser ensinado, estar aberto a críticas 
e sugestões, acompanhar seus alunos e participar ativamente do processo de ensino-apren-
dizagem, visando oportunizar o desenvolvimento individual e coletivo. Afinal, no processo 
de ensino-aprendizagem, o que acontece é uma troca de informações, experiências e apren-
dizado, portanto, assim como aluno, o professor coloca-se como aprendiz cotidianamente.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pôde-se constatar, por meio desta pesquisa, a qual objetivou discutir como ocorre o processo 
de ensino-aprendizagem na EAD e identificar o papel do professor/tutor e do aluno no proces-
so de ensino-aprendizagem, que apesar de ainda haver uma resistência em relação à educação 
a distância, acredita-se que, pelo crescimento dessa modalidade de ensino em nosso meio, tan-
to alunos quanto professores estão sintonizados sobre o papel de cada um dentro do processo 
de ensino-aprendizagem e, também, sobre a função do ensino a distância em suas vidas.

Tendo em vista a necessidade de superar a distância física entre aluno e tutor para o êxito 
desse processo, pode-se afirmar que aspectos emotivos também fazem parte do processo 
de construção do conhecimento, uma vez que conhecer a si próprio é fundamental para 
o aprendizado de aluno, pois é com base em suas limitações e vontade de superação que 
obterá êxito no decorrer do processo de ensino-aprendizagem. A aprendizagem, portanto, 
é um conjunto de mecanismos que, automaticamente, colocam-se em movimento para se 
adaptar ao que está externo ao indivíduo. Trata-se de um processo que se inicia com aluno 
e que deve ser realizado por ele, juntamente com colegas e professor.

Afinal, o ensino a distância deve ser reconhecido como uma forma de aprendizagem cola-
borativa, em que professor e tutor devem ser mediadores da aprendizagem e que o aluno 
deve planejar e organizar sua aprendizagem de forma independente dos professores, de 
modo que ambos constituam o processo pedagógico.
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OBJETOS DE APRENDIZAGEM – CONCEITOS, CARACTERÍSTICAS E 
APLICABILIDADE

KATHERINE DOMICIANO PERES SOUTO1; ANDREIA FERREIRA LIMA2, ANA 
PAULA CARVALHO OTONI3, DANNIEL FERREIRA COELHO4, ISABELA MARIA 
OLIVEIRA CATRINCK5; SHEILA DA SILVA BORGES6

1Pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional - Instituto Superior 
de Educação Ibituruna - ISEIB. Licenciada em Letras Português/ Inglês pela 
UNIMONTES, atualmente é Tutora a Distância no Núcleo de Educação a Distância nas 
Faculdades Santo Agostinho e Professora de Português na Escola Estadual Professor 
Plínio Ribeiro.
2Pós Graduada em Educação a Distância pelo Instituto Federal do Norte de Minas 
Gerais, Graduada em Letras Português – UNIMONTES, atualmente é Tutora a 
Distância no Núcleo de Educação a Distância nas Faculdades Santo Agostinho e 
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais.
3Mestra em Desenvolvimento Social – UNIMONTES, Pós-Graduada em Educação a 
Distância - Instituto Federal de Educação do Norte de Minas Gerais. Licenciada em 
Letras Português/ Espanhol, atualmente é Tutora a Distância no Núcleo de Educação 
a Distância nas Faculdades Santo Agostinho e Professora nos cursos Técnicos do 
Instituto Federal de Educação do Norte de Minas Gerais.
4Sociólogo, Mestre em História Social e especialista em Educação à Distância, títulos 
obtidos pela Universidade Estadual de Montes Claros, atualmente exercendo a função 
de Gerente do Núcleo de Educação à Distância das Faculdades Santo Agostinho em 
Montes Claros, Minas Gerais.
5Pós graduanda em Docência do Ensino Superior pela FAVENORTE; Graduada em 
Letras Português pela Unimontes, atua como professora de língua portuguesa da 
educação básica da rede particular e tutora de educação a distância do ensino superior.
6Socióloga, Especialista em Gestão de Projetos, Especialista em Educação a Distância, 
atualmente é supervisora administrativa do Núcleo de Educação a Distância das 
Faculdades Santo Agostinho, tutora a distância no Instituto Federal do Norte e 
Nordeste de Minas Gerais, em Montes Claros
* Autor correspondente: Katherine Domiciano Peres Souto. E-mail: kathy.peres@
gmail.com

Introdução: O avanço tecnológico e o surgimento de novas tecnologias de comunicação 
e informação (NTCIs) estão transformando os hábitos da sociedade em quase todos os 
segmentos da atualidade. Na Educação, as NTCIs vêm apresentando novas possibilida-
des para transmitir o conhecimento modificando o modo de ensinar e aprender. O uso 
do computador e da Internet pelas escolas cresce constantemente, e essas tecnologias já 
incorporam a rotina educacional. Nesse contexto, os objetos de aprendizagem exercem 
papel significativo e contribuem para a melhoria do processo educacional de ensino e 
aprendizagem. Objetivos: Apresentar alguns conceitos referentes aos objetos de apren-
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dizagem, as suas características e como estão sendo aplicados na educação. Material e 
Métodos: O método utilizado para a realização desse trabalho foi a pesquisa bibliográ-
fica, utilizando materiais já elaborados, podendo estes ser de diversas fontes como livros 
(de leitura e corrente), publicações e periódicos (jornais e revistas), impressos diversos e 
internet.  Conclusões: Podemos concluir que os OAs surgem como uma ferramenta de 
ensino e aprendizagem, um recurso didático interativo que promovem uma aprendizagem 
colaborativa, ou seja, alunos e professores através da interação e da cooperação constroem 
o conhecimento, juntos. Mas, para que a colaboração, a cooperação, a autoria e a autono-
mia do aluno sejam favorecidas, é preciso um planejamento com práticas pedagógicas que 
criem situações-problema, que desafiem os alunos e instiguem a sua curiosidade, promo-
vendo, então a ruptura com as práticas que privilegiam a simples reprodução. Atualmente, 
algumas organizações e iniciativas já reúnem em seus repositórios esses materiais como: a 
Escola Digital, o Portal do Professor (MEC), o Futuratec, o Educação Pública, o Domínio 
Público (MEC) e o Laboratório Didático Virtual, da USP (Universidade de São Paulo).
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – 
PIBID LETRAS PORTUGUÊS: “DESVENDANDO OS SEGREDOS DO TEXTO – A 

LEITURA E A PRODUÇÃO TEXTUAL NA ESCOLA”

ISABELA MARIA OLIVEIRA CATRINCK1; LARISSA DE OLIVEIRA NOBRE2; 
PAULLA KAROLINE OLIVEIRA FÉLIX3; SHEILA DA SILVA BORGES4; KATHERINE 
DOMICIANO PERES SOUTO5; SANDRA RAMOS DE OLIVEIRA DUARTE 
GONÇALVES6

1Pós graduando em Docência do Ensino Superior pela FAVENORTE; Graduada em 
Letras Português pela Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes.
2Graduando em Letras Português pela Universidade Estadual de Montes Claros – 
Unimontes.
3Pós graduanda em Docência do Ensino Superior com ênfase em EaD; Graduada em 
Letras Português pela Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes.
4MBA em Gestão de projetos; Graduada em Ciências Sociais pela Universidade 
Estadual de Montes Claros – Unimontes.
5Pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional - Instituto Superior de 
Educação Ibituruna - ISEIB. Licenciada em Letras Português/ Inglês pela Universidade 
Estadual de Montes Claros – Unimontes.
6Doutora em Língua Portuguesa e Linguística na Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais - PUC-MG; Mestre em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal 
de Uberlândia/UFU; Especialista em Linguística Aplicada ao Ensino do Português na 
Universidade Estadual de Montes Claros e Graduada em Letras Português e Inglês – 
UNIMONTES.

Objetivo: Partindo da definição de Costa Val (1999) que texto se caracteriza como uma 
ocorrência linguística falada ou escrita em que temos unidade sociocomunicativa, se-
mântica e formal, teve-se por objetivo possibilitar aos alunos o aprendizado da língua 
portuguesa, com foco na leitura de textos e nas suas próprias produções, aprimorando a 
leitura e a escrita e adquirindo a habilidade de desvendar os segredos do texto. Metodo-
logia: Com o intuito de obter informações, realizaram-se Grupos Focais com os alunos 
da Escola Estadual João de Freitas Neto, na cidade de Montes Claros – MG. Para melhor 
compreensão do espaço em que o projeto seria desenvolvido, foi feita uma observação in 
loco, a fim de observar o espaço físico da escola. Além disso, também foram observadas 
as aulas de língua portuguesa nas séries que são foco do projeto (5°, 6° e 7° anos). Dessa 
maneira, foram utilizados textos que despertam o interesse dos alunos e que façam parte 
do meio social em que eles estão inseridos. Resultados: Ao longo do projeto foi possível 
detectar que os alunos selecionados possuíam diversas dificuldades em língua portuguesa, 
principalmente por apresentarem deficiências no que tange a compreensão textual. Após 
auxiliá-los a fazerem uma leitura significativa do texto, os alunos conseguiam respon-
der de forma mais adequada às questões gramaticais e interpretativas. Notou-se, também, 
uma melhora considerável nas produções textuais, como por exemplo, mais criatividade 
dos alunos e a produção de textos mais coesos. No que diz respeito à ortografia, percebe-se 
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que os alunos assimilam muito mais quando se lança mão do lúdico e jogos interessantes 
em sala de aula. Conclusão: A melhora do rendimento dos alunos na leitura e na pro-
dução textual foi significativa e perceptível inclusive pelos professores da escola. Nota-se 
que é necessário que o professor desperte o interesse dos alunos, eles não devem ler por 
obrigação. O texto deve convidá-lo a uma descoberta prazerosa. O papel do professor é 
essencial para o desenvolvimento dos alunos, para isso o docente deve adequar sua me-
todologia ao universo do aluno. A educação deve ser a base para que ele reflita sobre o 
mundo e seja crítico diante dele.

Apoio Financeiro: CAPES
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RELEVÂNCIA DO CONHECIMENTO EM QUÍMICA ORGÂNICA PARA 
COMPREENSÃO DA ATIVIDADE BIOLÓGICA DOS CORTICÓIDES

SÁVIO EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA1*; GLICIANE RAMOS AZEVEDO 
OLIVEIRA2

1Professor do curso de Licenciatura em Química – Faculdade Prisma, Mestre em 
química orgânica pela UFVJM
2Professor do curso de Licenciatura em Química – Faculdade Prisma, Mestre em 
química analítica pela UFM
*Autor correspondente: savio_eom@hotmail.com

Introdução: Muitos dos fármacos são específicos, dependem da estrutura química para 
exercer seu efeito, já que é necessário o reconhecimento fármaco/receptor por meio de 
interações intermoleculares. Parte destes fármacos são oriundos dos organismos vivos. 
Todavia, afim de melhorar as características farmacodinâmicas e cinéticas, modificações 
estruturais são realizadas em suas moléculas. Explicita-se assim a importância do conheci-
mento químico na obtenção de fármacos. Nesse sentido, o objetivo do trabalho é abordar 
a relevância do conhecimento químico para a compreensão da atividade biológica dos 
corticoides, considerando seus aspectos estruturais. Desenvolvimento: Hormônios este-
roides têm um anel de 4 membros, o ciclopentanoperidrofenantreno, como seu núcleo 
químico. Este anel apresenta ramificações, insaturações e substituições em carbonos es-
pecíficos. Algumas modificações moleculares na estrutura do agonista natural, o cortisol, 
resultaram corticosteroides úteis. Por questões didáticas forma escolhidas três delas para 
uma reflexão química. A introdução da ligação dupla entre os carbonos 1 e 2 (Predni-
solona) aumenta seletivamente a atividade glicocorticoide e anti-inflamatória. Carbonos 
hibridizados em sp3 apresentam ângulo de ligação de 109,5º. Ao inserir uma instauração, 
o carbono altera seu estado de hibridização para sp2, e seu ângulo de ligação sofre uma 
distorção para 120º. Isso altera a conformação do anel e essa nova conformação propicia 
melhor adaptação ao receptor, conferindo ao fármaco maior potência. Devido a efeitos 
indutivos, a adição de flúor na posição 9α (Fludrocortisona) aumenta a atividade glico-
corticoide. O flúor é o elemento mais eletronegativo existente na natureza, apresentando 
eletronegatividade de 3,98. Dessa forma, ele desloca a nuvem eletrônica para próximo de 
si, tornando o hidrogênio da hidroxila 11β mais ácido. Esse fenômeno é fundamental para 
a fixação ao receptor. Esterificação dos grupos hidroxila com propionato em C-17 e C-21 
e substituição do grupo hidroxila C-21 com cloro (Propionato de clobetasol) diminuem 
a polaridade da molécula. Isso confere um aumento na lipossolubilidade, e dessa forma 
aumenta a potência tópica e sistêmica. Conclusão: Conceitos fundamentais da química 
são importantes no entendimento das ações dos fármacos. Conhecimentos em ligações 
químicas, hibridização, eletronegatividade e reações orgânicas, possibilitam estabelecer 
melhorias nas estruturas que garantem fármacos mais potentes e menos tóxicos.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - “MANUTENÇÃO 
DOS PRECONCEITOS OU (RE)SSIGNIFICAÇÃO DAS PERCEPÇÕES?”

FERREIRA A. L.1, COELHO, D. F.2, FELIX, P. K. O.3, COUTINHO, M. A. M. 4, 
BORGES, S.S.5, OTONI, A. P. C.6

Pós-graduada em Educação a Distância pelo Instituto Federal do Norte de Minas 
Gerais, Graduada em Letras Português – UNIMONTES, atualmente é Tutora a 
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Distância das Faculdades Santo Agostinho em Montes Claros, Minas Gerais. E-mail: 
dannielcoelho65@yahoo.com.br.2 Pós-graduanda em Docência no Ensino Superior 
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RESUMO

A Educação a Distância é caracterizada, sobretudo, pela ideia de modernidade que tem 
engendrado na configuração social.  Traz consigo o renovo, a partir da inserção das Tecno-
logias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) como instrumentos didático-pe-
dagógicos e metodológicos no contexto ensino-aprendizagem. Em seus desdobramentos a 
EaD se apoia na proposta de novos espaços, tempos, posturas e ferramentas educacionais, 
o que, por um lado pode sustentar-se pelo discurso da inovação, mas, por outro ser inter-
pretada através de pré(conceitos) que têm se perpetuado socialmente. O objetivo deste ar-
tigo é apresentar uma breve leitura das representações ou percepções que circundam essa 
modalidade e observar se as representações de que os indivíduos se apropriam sustentam 
a manutenção das preconcepções ou passam por um momento de ressignificação dos 
conceitos e valores concernentes à EaD. Essa pesquisa caracteriza-se como um estudo de 
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caso, de cunho quantitativo, desenvolvido a partir de contribuições teóricas e empíricas.  
Os resultados obtidos demonstram que as representações e percepções estão inseridas 
em um contexto de transição paulatina e processual das preconcepções legitimadas para 
uma via de ressignificação. Portanto, a EaD compõe, assim, um cenário de valorações 
em conflito, resultantes de realidades, culturas, crenças, ideologias, histórias e memórias 
atemporalmente formados em busca de uma identidade que preserve as premissas socioe-
ducativas.

Palavras-chave: Educação a Distância. Representações da Educação a Distância. Jovens.

ABSTRACT

The distance education is characterized above all by the idea of modernity that has engen-
dered in the social setting. Brings the bud, from the insertion of TDICS as didactic and 
pedagogical and methodological tools in the teaching-learning context. In its aftermath 
distance education is based on the proposal of new spaces, times, attitudes and educatio-
nal tools, which on one hand can sustain itself by the discourse of innovation, but on the 
other be interpreted through pre (concepts) that have socially perpetuated. The objective 
of this paper is to present a brief reading of the representations and perceptions surrou-
nding this sport and see if the representations that individuals take ownership support 
the maintenance of preconceptions or go through a time of redefinition of the concepts 
and values concerning distance education. This study is characterized as a case study, of 
quantitative nature, developed from theoretical contributions and empirical research. The 
results show that the representations and perceptions are inserted in a context of gradual 
transition from preconceptions and procedural legitimate for a way of reframing. There-
fore, distance education makes up thus a conflict scenario valuations resulting from rea-
lities, cultures, beliefs, ideologies, timelessly stories and memories formed in search of an 
identity that preserves the socio-educational premises.

Key-words: Distance education. Distance Education representations. Young people.

1. INTRODUÇÃO

Na atualidade, temáticas como acesso ao ensino superior, profissionalização, empregabili-
dade do jovem e expansão das modalidades educacionais pautam os debates e a produção 
de conhecimento no âmbito das teorias que discutem os processos de ensino e formação. 
Nesse contexto, a atenção ao jovem se amplia cada vez mais e a necessidade de compreen-
são dos interesses juvenis adquire centralidade na agenda de instituições que oferecem 
possibilidades de inserção no ensino superior, sobretudo, no que tange a essa faixa etária. 
Daí a necessidade de estudos empíricos que contemplem a forma como estes sujeitos per-
cebem, assimilam e representam essas ofertas. 

Em outros termos, passa a existir um esforço sistemático no sentido de procurar iden-
tificar como jovens se apropriam, legitimam e reproduzem as representações acerca da 
Educação a Distância. Com base nas observações empíricas e referências bibliográficas 
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que orientam a busca da percepção dos jovens a respeito dessa modalidade educacional, 
algumas realidades referentes às formas como estes sujeitos rotulam a EaD têm chamado 
a atenção, principalmente no que se refere à maneira como estes indivíduos a percebem e, 
a partir dessa percepção fazem suas escolhas.

Disso, também, resulta o conflito de opinião – escolher a educação à distância contem-
plando-a como uma mera forma de facilitação do ingresso ao ensino superior ou porque 
ela representa uma expansão qualitativa de oportunidades?

A presente pesquisa propõe, portanto, um estudo das representações construídas por de-
terminados jovens acerca da EaD, a fim de analisar esses possíveis pareceres e as influên-
cias e interferências que essas representações podem desencadear nas escolhas feitas 
por eles em seu processo ensino-aprendizagem.  O pressuposto norteador deste estudo, 
portanto, é de que os jovens, alunos do 3º ano do ensino médio de um instituto educacio-
nal da cidade de Montes Claros – MG, se apropriam de representações majoritariamente 
negativas acerca da educação à distância.

Esse trabalho objetivou conhecer as representações apropriadas e construídas pelos sujei-
tos acerca da Educação a Distância; observar a opinião dos indivíduos e sua forma de as-
similação quando se trata de formação superior à distância; analisar quais sãos os critérios 
utilizados para a escolha da modalidade de ensino a ser cursada e diagnosticar quais são 
as ideias sustentadas acerca do processo ensino-aprendizagem sobre EAD. A metodolo-
gia dessa pesquisa é orientada por contribuições teóricas e empíricas. A primeira caracte-
riza-se pela consulta e revisão bibliográfica, a segunda pelo cunho quantitativo (FREITAS, 
H; MOSCAROLA, J; 2012).

Trata-se, portanto, de um estudo de caso acerca da opinião de alunos de uma turma de 
3º ano do ensino médio da rede federal de ensino (universo de 17 alunos).  Essa quantia 
deve- se ao fato de que a turma em que se deu o estudo comporta apenas os 17 alunos 
referidos o que corresponde ao universo dessa pesquisa e não contradiz aos princípios do 
método de estudo recorridos. Para além desse fato, a escolha por julgamento dessa turma 
justifica-se pelo princípio de que todos os alunos cursam o ensino médio em modalidade 
integrada com o curso técnico de informática, o que, possivelmente, os orienta a ter mais 
contato com as tecnologias digitais de informação e comunicação e, consequentemente, 
estar mais aptos a responderem aos questionamentos. A pesquisa foi operacionalizada a 
partir da elaboração de questionários.

O Estudo de caso (s) foi eleito como perspectiva orientadora desse trabalho por adequar-
se também ao viés quantitativo, e, sobretudo por “favorecer o estudo exaustivo concer-
nente a um ou mais casos, o que poderá desencadear conclusões genéricas em torno do 
assunto abordado” (GIL, 1987).

O critério que define a escolha por julgamento das turmas de terceiro ano do ensino mé-
dio se deve ao fato de que nessa série os alunos já cumpriram todo o ciclo estudantil pro-
posto pelo Ministério da Educação, o que implica que, supostamente se trata de um 
público em potencial para inserção na Educação Superior. Logo, se pode inferir que esses 
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jovens virão a abordar e responder com mais propriedade às questões propostas. Os dados 
foram tabulados e analisados.

Nas considerações finais, são explanadas as questões primordiais coletadas através do tra-
balho de campo e das observações adjacentes ao processo de consecução de dados e infor-
mações, bem como das referências e representações construídas pelos jovens.

2. BREVE CONCEPÇÃO HISTÓRICA DO PRECONCEITO NA EAD

Considerada como uma modalidade de ensino alternativa e bastante promissora para a 
formação educacional, a educação a distância vem ganhando cada vez mais espaço no 
cenário educacional. Seja pela sua praticidade na nova concepção de tempo e espaço 
que ela confere ao ensino, seja pela intensificação do uso de tecnologias de comunicação 
e informação. Trata- se de uma modalidade que apresenta em sua essência a possibilidade 
de alunos e professores aprenderem e ensinarem respectivamente sem que precisem estar 
reunidos em um mesmo tempo e espaço.

Mas em sua concepção histórica, a educação a distância sofreu e ainda sofre preconceito. 
Inicialmente, os motivos desse preconceito se pautavam pelo fato de que a EaD ainda não 
contava com a internet. O processo acontecia por meio de correspondências e isso dificul-
tava as discussões entre professores e alunos o que tornava as relações de ensino aprendi-
zagem lentas, distantes e desestimulantes.   Posteriormente e inevitavelmente o preconcei-
to se aprofundou devido à comparação entre a educação a distância e o ensino presencial. 
Como o ensino presencial sempre foi o modelo de referência e por isso um fator cultural 
a nova modalidade a distância tem sofrido um longo processo para que seja reconhecida.

Apesar de permitir que diferentes pessoas tivessem acesso ao conheci-
mento, a EaD não surgiu no cenário nacional sem restrições. Confor-
me nos esclarece Litwin (2001, p.15), apenas na década de 1960, com 
a criação de universidades a distância que competiam com as da moda-
lidade presencial, foi possível superar muitos preconceitos da educação a 
distância. Foram várias as iniciativas em educação a distância mediadas 
pela internet no Brasil (embora isso tenha se dado já no final da década 
de 1990) em cursos de extensão, especialização e graduação, auto-
rizadas pela legislação — a partir do artigo 80 da LDB 9394-96 e em 
seus desdobramentos (Brasil, 2007). Com o programa da Universidade 
Aberta do Brasil (UAB) amplia-se significativamente a oferta de vagas 
a população e permite-se o acesso ao ensino publico e gratuito, esti-
mulando a discussão sobre os processos de garantia de qualidade. Esse 
programa tem um grande desafio pela frente, o de diminuir ao máximo 
as barreiras e os preconceitos contra essa modalidade educacional em 
nosso país. (Mill et.al; 2008, p. 112)

Mas hoje, em função dos avanços tecnológicos, os papéis estão se invertendo, as interações 
entre professor e aluno têm sido muito mais intensas quando comparadas com a educação 
presencial e isso está contribuindo para a mudança de mentalidade e consequentemente 
para a solidificação da educação a distância (MILL, 2011).
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3.  NOS MEANDROS DA REPRESENTAÇÃO SOCIAL: ENTRE A DIALÉTICA 
PRECONCEITO/ INOVAÇÃO

O termo representação social tem suas bases etimológicas e epistemológicas no conceito 
de “representação coletiva” proposto pelo sociólogo Émile Durkheim (2003). Entretan-
to, em Durkheim as representações estão arraigadas a uma concepção conceitual que as 
legitima como um fenômeno social estático, responsável pela manutenção funcional que 
cada indivíduo exerce em sociedade. A partir da releitura crítica embasada em uma nova 
perspectiva de análise e noções de representações, na década de 60, passam a ser com-
preendidas na psicologia social através do seu caráter dinâmico relacionado às formas de 
percepção e referenciamento de cada ator social.

Em outros termos, a representação seria a versão que o sujeito constrói para si do mundo 
com o qual se relaciona, seria uma ressignificação atribuída à realidade social com que 
lida em seu cotidiano.

Comumente as representações sociais são valores de um bojo ideológico em que as inter-
pretações e percepções são veiculadas e legitimadas por indivíduos pertencentes a deter-
minados grupos. Assim, para eles, as representações sociais são entendidas e objetivadas 
como verdade, em muitos casos, um valor absoluto que se mantém por convicções e men-
talidades que se perpetuam.

Assim, de forma sucinta, a representação ocupa o lugar de “verdade” para o grupo que a 
cria. Essa maneira de interpretar a realidade cotidiana é constituída pelo conhecimento 
racional e também pelos afetos e valorações subjetivas como salientam Guareschi e Jov-
chelovitch (1994, p. 20): “a construção da significação simbólica é, simultaneamente, um 
ato de conhecimento e um ato afetivo. Tanto a cognição como os afetos que estão presen-
tes nas representações sociais encontram a sua base na realidade social.”

Em sua teoria das representações sociais, o escritor Moscovici (1978) explica que existe 
na sociedade um conjunto de opiniões, crenças ou valores socialmente construídos que 
são naturalmente levados em conta pelo sujeito quando precisam tomar uma decisão. 
Essas crenças, quando criadas, passam a ser difundidas entre os sujeitos e conforme a sua 
propagação elas podem desaparecer ou se manter por muito tempo. Por essa perspectiva, 
deve-se levar em consideração que as tradições e as culturas dão forma a um modo de 
viver. Mas o mais importante é que essas crenças não são irrevogáveis.  Com as mudanças 
veiculadas ao longo do tempo, elas vão se desconstruindo e reconstruindo para dar lugar 
a outros valores sociais.

Desta forma, as representações sociais emergem da apreciação que se faz e da percepção 
que se tem a partir dos valores identitários, das crenças, das ideologias, individuais ou 
da partilha coletiva do simbólico e do material e da conjugação das vivências e expe-
riências.  Sob esta ótica, a cada dia a discussão acerca da Educação à distância torna-se 
mais premente, sobretudo no que diz respeito à expansão da dialética oferta-procura 
concernente à EaD.
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Pode-se observar que na América Latina e, mais especificamente no cenário brasileiro, 
a educação à distância vem aumentando sua visibilidade. Isto se deve ao fato de que o 
contexto educacional que contempla a EaD apresenta em sua conjuntura valores que vão 
ao encontro das expectativas de muitos indivíduos (SEGENREICH, 2014). Diante desse 
cenário suscita-se a reflexão: as representações sociais da Educação a Distância estão ar-
raigadas na manutenção dos preconceitos ou passam por um cenário de (re)ssignificação 
das percepções? “Percebe-se na atualidade um cenário bastante favorável para a difusão 
e perpetuação da educação a distância”. Os meios tecnológicos estão cada vez mais sofis-
ticados e os jovens, cada vez mais, estão conectados ao mundo virtual (ZUIN, 2010). A 
atual geração de estudantes navega com inteira facilidade na tecnologia da informação. O 
uso dos tablets e smartphones, pela sua portabilidade, será cada vez mais demandado por 
estudantes de todo o planeta, alterando assim a ideia de tempo e espaço.

Os conceitos de tempo e espaço são agora entendidos sob uma lógica 
não temporal e não geográfica. A informação está em toda parte e pode 
ser obtida a qualquer hora, em decorrência das novas tecnologias, que 
modificaram também as relações de aprendizagem, possibilitando o 
renascimento da Educação a Distância. (LESSA, 2011, p.2)

Todos esses prognósticos nos levam a constatar que a educação caminha para se tornar 
cada vez mais online e híbrida de modo a proporcionar um ensino mais dinâmico, rápido 
e objetivo. Bem orientados, os indivíduos de qualquer idade serão capazes de interpretar 
informações e aprender sozinhos.

Sabe-se que a educação a distância, apesar de já ter garantido grandes avanços, ainda é 
vista com desconfiança e preconceito (MARTINS &MOÇO, 2009). É comum a crença 
de que qualquer educação que não tenha um professor presente torna-se uma educação 
inferior, sem qualidade. Há aqueles que consideram que algumas atividades como avalia-
ção, estágios, etc. devem ser controlados presencialmente porque são mais suscetíveis a 
fraudes. Acreditam que instituições pouco idôneas ofereçam diplomas de forma fácil, com 
graduações feitas em tempo menor.

O preconceito existe, não só contra a EaD, mas também contra tudo 
aquilo que não se conhece e que não se sabe como trabalhar, como de-
senvolver e que envolve novos processos de aprendizagem e mudança 
de posturas. Em diversas regiões nacionais, com paciência e persistên-
cia, a modalidade de EaD está rompendo barreiras, criando um espaço 
próprio e complementando (nunca concorrendo) o modelo tradicional. 
(LESSA, 2011, p.2).

Mas alguns avanços conferidos a educação a distância tem proporcionado a desconstru-
ção dessa carga cultural negativa. Dentre esses avanços tem-se como peça fundamental a 
legislação regulamentadora da EaD que busca tratar com equidade as duas modalidades 
de educação.  Vale como exemplo o decreto 5622 que, dentre outras prerrogativas, de-
termina que o MEC mantenha organizado um sistema de informação aberto ao público, 
disponibilizando os dados nacionais referentes à educação a distância. Essa e as outras 
normas testificam que não existe diferença entre curso presencial e a distância.
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As regulamentações atribuídas a ela conferem-lhe a credibilidade de que a sua execução 
será feita dentro da lei de forma a proporcionar a qualidade máxima do ensino, desmisti-
ficando assim certas conclusões precipitadas sobre seu funcionamento. Corrobora acres-
centando a esse pensamento Alves (2011, p. 8).

Porém, embora avanços importantes tenham acontecido nos últimos 
anos, ainda há um caminho a percorrer para que a Educação a Distância 
possa ocupar um espaço de destaque no meio educacional, em todos os 
níveis, vencendo, inclusive, o preconceito de que os cursos oferecidos na 
Educação a Distância não possuem controle de aprendizado e não têm 
regulamentação adequada. (ALVES, 2011 p. 8)

O princípio da democratização e da expansão do acesso à educação por meio da moda-
lidade a distância parece ter sido assimilado de forma contrária às expectativas de seus 
proponentes e das políticas que propunham a sua regulamentação. As interpretações e 
preconcepções emergentes realçavam a opção pela EaD pela via da facilitação, como se o 
processo de ensino-aprendizagem a distância estivesse diretamente vinculado à banaliza-
ção dos princípios técnicos e teórico-científicos.  Assim suscita-se a cultura em que os va-
lores elementares da EaD assumem uma identidade periférica a partir da descentralização 
das premissas formativas imbuídas na construção e desenvolvimento dessa modalidade.

Como se percebe, o preconceito ou preconcepção é uma realidade ainda existente, resul-
tante de uma mentalidade que, por vezes, embora sem possuir subsídios e indicadores, 
passa a ser veiculada e sustentada nos discursos sociais.  A percepção fragmentada da edu-
cação a distância desencadeia a expansão de representações imersas no desconhecimento 
e na desvalorização de uma modalidade em potencial. Para Mill et.al., (2008, p. 112)

Preconceito esse que advém, muitas vezes, do fato de se desconhecer as 
características da formação a distância ou da não compreensão de como 
as interações entre professor e aluno ocorrem e se organizam, uma vez 
o ambiente tradicional da sala de aula se desfaz e com ela a necessidade 
da sincronicidade  das relações sociais. Em outras palavras, os tempos 
e espaços da educação tradicional são redimensionados, o que trans-
forma as formas “consolidadas” de ensinar-aprender e isso sempre gera 
resistência, insegurança e preconceitos sobre a modalidade de EaD — 
quando, por ignorância, não discordam da própria existência da EaD.

Nota-se que Mill et. al. (2011, p. 19) discute o preconceito sob o paradigma da transfor-
mação estrutural da dinâmica ensino-aprendizado.  Para ele, a lida com os novos dimen-
sionamentos educacionais ocasionou e ainda ocasiona um estranhamento peculiar aos 
cenários de metamorfoses das questões sociais, sobretudo, no que diz respeito aos pilares 
da educação tradicional, pois, os ditames educativos tinham como centro “os padrões de 
referência próprios da educação presencial, a credibilidade da modalidade passava por 
tempos e espaços da interação professor-aluno ou pelo rigor da avaliação, por exemplo.” 
Prossegue, ainda, explicando que é comum aos pensadores da área a ideologia de que a 
EaD vem passando por processos de desconstrução do preconceito legitimado em sua 
existência, há, pelo menos, duas décadas.
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Segundo o mesmo autor (2011, p. 19), “os avanços da telemática (convergência de teleco-
municações com tecnologias informáticas) e o surgimento da Internet proporcionaram 
boas condições de desenvolvimento de experiências mais ricas de EaD”, o que, consequen-
temente, contribuem, de forma paulatina e processual para a desmistificação de determi-
nados ranços que abarcam os conceitos da EaD.

Em tese, quanto maior o conhecimento a respeito das diretrizes de atuação e funciona-
mento da EaD, dada a sua complexidade, tanto melhor será a aceitação crítica e emanci-
patória sobre essa modalidade. Conforme Mill, já se podem notar alguns avanços nessa 
direção, inclusive, a partir da lógica de que “as interações entre professores e estudantes na 
EaD, muitas vezes, têm sido mais intensas e efetivas do que na educação presencial. Isso 
ajudou na dissolução paulatina do preconceito contra a modalidade.” (Mill et al. 2011, p. 
19). Prossegue afirmando:

Resumidamente, podemos dizer que, ao longo da história, a modali-
dade de educação a distância sofreu grande preconceito por diversos 
motivos. Mais recentemente, o cenário brasileiro tornou-se bem mais 
favorável a ela. Várias iniciativas foram tomadas na última década, in-
tencionalmente ou não, e isso desencadeou um conjunto de ações em 
prol da modalidade: políticas públicas de formação pela modalidade, 
evolução da legislação a partir da EaD na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, maior preocupação com a superação da cultura/
mentalidade de EaD como educação de segunda categoria, iniciativas 
de EaD mais robustas e melhor estrutura- das, etc. Enfim, vários foram 
os acontecimentos que contribuíram para a construção de um cenário 
favorável à EaD. (Mill et al. 2011, p. 20)

De fato, mesmo diante de todas as políticas, investimentos e regulamentações, explanados 
por Mill, percebe-se no contexto contemporâneo uma intensa dialética entre a manu-
tenção de determinadas representações e o esforço na ressignificação dessas percepções. 
Por certo são notados mainstreams que se opõem quanto a uma definição consensual da 
Educação a distância. Algumas vertentes tradicionalistas insistem com argumentos que 
se solidificaram no imaginário social, nos variados matizes culturais e que ainda galgam 
degraus significativos no campo das mentalidades, enquanto, por outro lado, a respos-
ta tecnológica, as potências criativas e o uso intenso das TDCIS passam a representar 
também um feedback positivo às transformações sociais, conjunturais e, principalmente 
educativas.

A pesquisa de campo realizada nesse trabalho lançou-se ao estudo sistemático de um caso 
específico de um universo de 17 alunos do 3º ano do ensino médio de um instituto federal 
de ensino. Todo o método da pesquisa foi direcionado pela questão norteadora que se tem 
discutido até aqui: em se tratando da Educação a Distância, esses jovens estão reproduzin-
do e legitimando as representações preconceituosas ou (re)significando suas percepções? 
A partir da análise e tabulação dos dados, foram encontrados indícios e indicadores con-
tributivos para esse estudo.
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3.  ALGUNS DADOS

Buscando encontrar respaldo sobre as indagações abordadas neste artigo, e em vista 
dos resultados apresentados na pesquisa, pode-se inferir que a maioria dos jovens que 
responderam ao questionário afirmou conhecer a educação a distância. Quando trazemos 
essa informação para o que representa hoje a educação a distância, percebemos que o 
preconceito inerente a ela está se alterando. A pesquisa realizada mostra que os jovens, 
apesar de ainda apresentarem certa resistência, por outro lado, se mostram também bas-
tante receptivos e com boas expectativas sobre a EAD.

a) sim
b) não
c) mais ou menos

Gráfico 1: Você conhece a educação a distância? Fonte: LIMA, A.F; OTONI, A.P.C; (2014)

Entretanto, quando questionados se já tiveram alguma experiência com a modalidade 
em questão, observou-se que a maioria dos entrevistados nunca fez um curso a distância 
embora tenham interesse em fazer.

a) sim e não gostei 
b) sim e gostei
c) não, mas tenho interesse 
d) não e não tenho interesse

Gráfico 2: Você faz ou já fez algum curso na modalidade a distância? Fonte: LIMA, A.F; OTONI, A.P.C; (2014)
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Em face desses dados, é possível afirmar que o conhecimento que os jovens dizem ter 
sobre o que seja EaD não foi advindo da sua prática em si, mas possivelmente advindos 
dos discursos sociais comumente praticados ora de forma negativa, ora positiva. É interes-
sante notar que essa pesquisa confirma a aceitação e predisposição dos jovens em se rela-
cionar e coabitar com o mundo tecnológico. Assim, o fato desses jovens já apontarem que 
fariam um curso a distância por ser uma inovação tecnológica, mostra que é uma decisão 
tomada de crenças positivas já difundidas sobre essa modalidade de ensino.

A maior parte deles considera a EaD como algo inovador e expressam interesse e admiração 
por isso. Esse senso de inovação vem das boas expectativas que os jovens possuem em face do 
mercado da tecnologia e da informação, por já se sentirem parte desse meio. Também, quando 
questionados sobre a sua percepção quanto a EaD, uma parte considerável foi unânime em 
afirmar que a Educação a Distância é uma inovação no sistema de ensino, porque insere a 
educação mais diretamente no mundo tecnológico e na dinâmica exigida pela globalização.
a) Admiração, porque é algo inovador;
b)  Indiferença, já que não pretende cursar nessa modalidade.
c)  Alegria, uma vez que é uma modalidade cujos cursos ofertados possuem preços mais 

acessíveis que na modalidade presencial.
d)  Tristeza, visto que essa modalidade foi criada objetivando, somente, o recurso finan-

ceiro pelas instituições que a oferecem.

Gráfico 3: Pela sua percepção, você analisa a educação a distância com: Fonte: LIMA, A.F; OTONI, A.P.C; (2014)

Depreende-se desses dados que tanto a educação a distância quanto os jovens estão cami-
nhando para objetivos em comum. Os jovens possuem o desejo de cada vez mais conhece-
rem e dominarem as ferramentas tecnológicas e a modalidade de ensino a distância tem 
a capacidade de, além de oferecer o conhecimento em si, pode dar condições ao aluno de 
ser proficiente no domínio das novas tecnologias. Apesar de um pouco mais da metade 
dos jovens ter afirmado que não faria um curso superior na modalidade a distância como 
veremos no gráfico abaixo, percebe-se que essa conclusão pode ser produto do conhe-
cimento prévio que o jovem recebeu sobre o que seja a EaD. Isso porque, ao longo do 
questionário, essa opinião anterior parece ser desconstruída, já que os jovens se mostram 
favoráveis e veem boas perspectivas para o ensino a distância.
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a) Sim
b) sim, com certeza 
c) não
d) não, de maneira alguma

Gráfico 4: Você faria o seu curso superior na modalidade a distância? (Caso o curso que deseja não exista 
nessa modalidade pense: se ele existisse, você o faria?) Fonte: LIMA, A.F; OTONI, A.P.C; (2014)

Também, a análise dos jovens de que a EaD é de fácil acesso está intimamente ligada à questão 
de tempo e espaço e não propriamente da facilidade de entrar na faculdade e conseguir sem 
esforço o diploma. Isso se justifica porque ao serem questionados sobre as percepções sobre 
a EaD, a maior parte considera que essa modalidade de ensino exige mais comprometimento 
com os estudos e que por isso precisam se organizar com autonomia para aprender bem.
a)  Falta de compromisso com os estudos, pois sem a presença de um professor não há 

como disciplinar- se.
b)  Comprometimento mais intenso com os estudos, uma vez que o próprio aluno precisa 

se organizar com autonomia      para aprender bem.
c)  Banalização do sistema de ensino, pois formam muitos alunos sem saber nada, visto 

que nessa modalidade não se exige do aluno.
d)  Inovação do sistema de ensino porque insere a educação, mais diretamente, no mun-

do tecnológico e na dinâmica exigida pela globalização

Gráfico 5: A percepção que tenho é de que a EaD gera: Fonte: LIMA, A.F; OTONI, A.P.C; (2014)
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A partir dos dados analisados, percebe-se que mesmo que ainda haja algum resquício 
de desconfiança envolvendo a educação a distância, na prática, esses valores tenderam 
a não interferir majoritariamente na aceitação do público jovem por essa modalidade. 
Visto que eles parecem apresentar a consciência de que é algo positivo e importante 
para a sociedade.

4. CONCLUSÃO

Na busca por um entendimento sistematizado da Educação a Distância, de maneira parti-
cular no âmbito da permanência das preconcepções ou ressignificação das representações, 
foi possível encontrar elementos que desconstruíram o pressuposto efetuado nas observa-
ções iniciais desta pesquisa. Nesse sentido destaca-se que a visibilidade concedida pelos 
jovens a respeito da EaD e as representações legitimadas acerca dessa modalidade resulta-
ram em percepções que parecem ressignificar valores negativos outrora intrinsecamente 
associados à Educação a Distância.

A partir dos dados apresentados pode-se notar que determinadas preconcepções estão 
passando por um processo de desmistificação muito possivelmente pela inserção desses 
jovens em espaços e tempos movidos pelas mais diversificadas e abrangentes tecnologias. 
No universo pesquisado, os percentuais relativos à cada questionamento trazem a refle-
xão de que a aceitação da Educação a Distância tem ganhado espaços consideráveis e, 
sobretudo, uma interpretação crítico-emancipatória dos fundamentos educacionais que 
permeiam as práticas ensino-aprendizagem da EaD.

A ideia de modernidade, bem como as novas configurações de tempo, espaço e posturas 
contribuem, também, para a formação de novas mentalidades e acepções culturais. Assim, 
na medida em que ocorrem as metamorfoses nos cenários econômicos, sociais, históricos 
e ideológicos tanto mais esses valores exigirão mudanças e desenvolvimentos no cam-
po educacional (CASTEL, 2010). Por certo, dialeticamente, a humanidade é estimulada a 
mudar as dinâmicas e os instrumentos educativos e em contrapartida deixa-se mudar por 
estes valores e realidades.

Em suma a questão norteadora do presente trabalho: Representações Sociais da Educação 
à distância - “manutenção dos preconceitos ou ressignificação das percepções?”, obteve 
algumas respostas que poderão contribuir para a compreensão e abordagem nessa linha 
de pesquisa. Destarte, como discutido, as representações e percepções estão inseridas em 
um contexto de transição paulatina e processual das preconcepções legitimadas para uma 
via de ressignificação.  A EaD compõe, assim, um anfiteatro de valores em conflito, resul-
tantes de realidades, culturas, crenças, ideologias, histórias e memórias atemporalmente 
formados em busca de uma identidade que preserve as premissas socioeducativas.

REFERÊNCIAS

ALVES, Lucinéia. Educação a distância: conceitos e história no Brasil e no mundo. Vol. 10, 2011. 
Disponível em: <http://www.abed.org.br/revistacientifica/Revista_PDF_Doc/2011/Artigo_07.
pdf>. Acesso em 28 abr. 2015.



183

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

CASTEL, R. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2010.

FREITAS, H; MOSCAROLA, J. Da observação à decisão: métodos de pesquisa e de análise 
quantitativa e qualitativa de dados. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/raeel/v1n1/v1n1a06.
pdf>. Acesso em 15 out. 2014.

JODELET, D. Representações sociais: um domínio em expansão. In: JODELET, D. (org.). As 
representações sociais. Rio de Janeiro: Eduerj, 1989, p.17-44.

JOVCHELOVITCH, S.;GUARESCHI, P. (orgs.). Textos em representações sociais.

Petrópolis: Vozes, 1994, p.63-88. 

LESSA. Shara Cristina Ferreira. Os reflexos da legislação de educação 
a distância no Brasil. Disponível em: <https://www.google.com.br/
search?q=os+reflexos+da+legisla%C3%A7%C3%A3o+de+educa%C3% A7%C3%A3o+a+dist%
C3%A2ncia+no+brasil+lessa&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=yrKOVceYL4LDggTukoIg.> 
Acesso em: 27 de jun. 2015.

MARTINS, Ana R., MOÇO, Anderson. Educação à distância: Vale à pena entrar nessa? Nova 
Escola. Nº227. Setembro. São Paulo: Editora Abril, 2009.

MILL. D; ABREU-E-LIMA.D; LIMA. V. S; TANCREDI. R.M.S.P. O desafio de uma interação 
de qualidade na educação a distância: o tutor e sua importância nesse processo. Cadernos da 
Pedagogia. Ano 02, vol. 02, nº 04 agosto/dezembro 2008. Disponível em << http://www.sead.
ufscar.br/outros/artigo-mill>>. Acesso em: 15 de maio de 2015.

MOSCOVICI, S. Representações sociais: investigações em psicologia social. 2. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2011.

OTSUKA. J; OLIVEIRA. M.R.G.de; LIMA.V.S; MILL.D; MAGRI.C. (organizadores). Educação 
a Distância formação do estudante virtual. São Carlos, 2011. Disponível em: <http://livresaber.
sead.ufscar.br:8080/jspui/handle/123456789/660>. Acesso em: 12 de abril de 2015.

SEGENREICH, Stella Cecília Duarte. ProUni e UAB como estratégias de EAD na expansão 
do ensino superior. Pró-Posições [online]. 2009, vol.20, n.2, pp. 205-222. ISSN 0103-7307. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-73072009000200013&script=sci_
abstract&tlng=pt> Acesso em 14 de junho de 2015.

ZUIN, Antonio A. S. Educação a distância ou educação distante? O Programa 
Universidade Aberta do Brasil, o tutor e o professor virtual. Educ. Soc. [online]. 2006, 
vol.27, n.96, pp. 935-954. ISSN 0101-7330.  Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.
phppid=S010173302006000300014&script=sc i_abstract&tlng=pt.> Acesso em 02 de junho de 
2015.



184

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015



ENGENHARIA





187

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

A IMPORTÂNCIA DOS ÍNDICES DE QUALIDADE DO SOLO, PARA 
CARACTERIZAÇÃO DE UM SOLO CONTAMINADO

LUIZ FERNANDO N. LIMA ,ANNA J.R. DE SOUZA, BRISA N. SILVA, FABIANA G. 
VIEIRA, GRACIELLE S. SANTOS,  MONICA T. C. ARAUJO

INTRODUÇÃO

O solo é o sustentáculo da vida. Existe uma relação íntima entre o solo e vida, ele é o elo 
de ligação entre o vivente e o inanimado. É a alteração química das rochas, a desagregação 
dos seus materiais constituintes, a transformação dos seus minerais e a libertação dos res-
pectivos componentes químicos que permitem a formação do solo. Possui múltiplas fun-
ções no ambiente, como substrato para produção agrícola, regulador dos fluxos de água, 
gases e energia, filtro e tampão para materiais descartados e é, também, fundamental às 
obras de engenharia (Doran & Parkin,1994; Larson & Pierce, 1994; Singer & Ewing, 2000). 
Sua capacidade de funcionar adequadamente no desempenho dessas funções é referida 
como “qualidade do solo” (Karlen et al., 1997).

A qualidade do solo tem efeitos profundos na saúde e na produtividade de um determinado ecos-
sistema e nos ambientes a ele relacionados. Todavia, diferentemente do ar e da água, para os quais 
existem padrões de qualidade, a definição e quantificação da qualidade do solo não é sim-
ples em decorrência da complexidade dos fatores envolvidos e de não ser o solo consumi-
do diretamente pelo homem e animais. 

Definições de qualidade do solo tem sido baseado no uso do solo pelo homem e nas fun-
ções do solo dentro de ecossistemas naturais e agrícolas. Contaminação pode incluir me-
tais pesados, elementos tóxicos, excesso de nutrientes, elementos orgânicos voláteis e não 
voláteis, explosivos, isótopos radioativos e fibras inaláveis. 

Este trabalho tem como primícias, analisar e caracterizar o solo do Lixão Municipal da 
Cidade de Itacambira – MG (Figura 1), e verificar a qualidade do solo através dos indica-
dores apresentados neste trabalho.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para o presente estudo, foi utilizado o solo do “lixão” de Itacambira, MG, a 6 Km do cen-
tro da cidade. Não se sabe ao certo quando este local começou a ser utilizado como lixão, 
contudo, alguns moradores alegam que desde sempre utiliza-se este com essa finalidade. 

Coletou-se amostras de solos com trado holandês (Figura 1 e 2) sobre uma malha de 3 
pontos de amostras, sendo: 02 amostras dentro do lixão com profundidade de 0-20 cm 
e 1 amostra a 500 m do lixão também com profundidade de 0-20cm.  Nesta coleta, feita 
por tradagem, evitou-se todo o tipo de contaminação, seja pelos instrumentos, pelo con-
tato com suor, ou mesmo com outros metais como relógio, anel, ou outro qualquer. As 
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amostras foram colocadas em sacos plásticos revestidos com papel alumínio para que não 
tenha nenhum tipo de contato com a luz solar, e logo após foram colocadas em uma caixa 
de isopor com gelo, para manter a temperatura em 5ºC.

As amostras foram identificadas com etiquetas com descrição alfanuméricas, sendo P1, 
P2 e P3, onde cada uma representa o local de coleta. A coleta seguiu o padrão indicado 
pela Manual de Descrição e Coleta de Solo no Campo (EMBRAPA SOLOS, 2005).

Dando continuidade, as amostras foram encaminhadas para o Laboratório de Química da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com o intuito de analisar o solo e iden-
tificar os metais pesados e o teor de matéria orgânica,  pois através deste dados que serão 
apresentados nos resultados, pode-se identificar os indicadores de qualidade do solo que 
serão utilizados para constatar se realmente este solo passa por um processo de contami-
nação e  apresentar a solução deste problema através da biorremediação. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O solo estudado foi classificado como Latossolo Vermelho de textura argilosa. No que diz 
respeito à análise de substância inorgânica, observa-se que o solo do “Lixão Municipal de 
Itacambira” (Figura 3) não caracterizou-se como um solo contaminado, pois os valores 
obtidos estão dentro da Referência de qualidade, obtidos através dos Índices de Qualidade 
do Solo utilizado pela CETESB (Tabela 1). Nota-se ainda que o Fe e Mn tiveram uma 
quantificação significativa, conforme tabela de resultados, contudo estes elementos são 
encontrados de forma natural no solo, não podendo ser utilizado como índice de qualida-
de, para comprovação de um solo contaminado. 

CONCLUSÃO

Os indicadores de qualidade do solo utilizados, não foram capazes de determinar se real-
mente o solo do “lixão do Município de Itacambira” estava de fato contaminado. Pela apli-
cação de modernas técnicas de Química Analítica, como a absorção atômica, verificou-se 
que os valores encontrados para elemento Fe foram muito superiores à referência de qua-
lidade para águas subterrâneas. Portanto, neste sentido, uma análise de águas subterrâneas 
poderia indicar uma contaminação por este elemento. Assim, como perspectiva, sugere-se 
que esta análise seja feita para averiguação desta hipótese. 
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Tabela 1 - Fonte: Cetesb

Resultados da Análise dos Metais
Massa da amostra utilizada: 2,5 g

Substância Ref. de 
Qualidade

Metodologia Concentração 
(mg. Kg-¹)

Comprimento de 
onda

Cromo 40 Abs. Atômica1 NQ2 357,9 nm.1.LQ3

Cobre 35 Abs. Atômica 23,55 352,4 nm
Ferro - Abs. Atômica 29.810,00 248,3 nm

Manganês - Abs. Atômica 42,90 279,5 nm
Chumbo 17 Abs. Atômica NQ 217,0 nm

Zinco 60 Abs. Atômica 24,75 213,9 nm
1Abs. Atômica – Absorção Atômica
2 NQ – Não quantificado
3 LQ – Limite de Quantificação
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Introdução: Novas tecnologias sempre surgem no setor da construção civil, hoje em-
presas lidam com desafios de construções econômicas, rápidas, eficientes, e que geram 
poucos resíduos sólidos, estas tecnologias tentam suprir essas necessidades enfrentadas. 
Entre as várias soluções que estão no mercado há as obras secas, que se destacam quando 
comparadas com o método convencional, por sua rapidez na manutenção e pelo menor 
desperdício no desenvolvimento de instalação de uma obra. O sistema que mais se destaca 
é o drywall que na sua íntegra significa “parede seca”. Objetivo: Avaliar a viabilidade do 
uso do drywall (gesso acartonado) em relação ao uso do bloco cerâmico na construção 
civil. Metodologia: Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa de revisão integrativa, 
a busca de estudos foi realizada no site Scielo, orientada pelos seguintes descritores; dry-
wall, gesso acartonado, vedação vertical. Os critérios de inclusão foram: artigos publica-
dos entre os anos de 2000 a 2015, redigidos em língua portuguesa, que disponibilizasse o 
resumo na base de dados. Foram descartadas teses, dissertações, capítulos de livros, rese-
nhas, críticas, comentários, editoriais, anais de eventos e relatórios científicos, após análise 
dos estudos a amostra final compôs-se de 15 trabalhos científicos. Resultado: Partiu-se 
da sistematização de duas categorias que representam o eixo em torno do qual o produto 
da dinâmica realizada se articula, a saber: Vantagens do Método Gesso Acartonado em 
relação ao Bloco Cerâmico e Desvantagens do Método Gesso Acartonado em relação à 
Alvenaria Convencional. Foi realizado o desenvolvimento de uma planilha orçamentária 
no intuito de comparar qual método é mais rentável, analisando tempo de execução, custo 
de materiais e peso próprio do material. A planilha foi baseada em uma parede de 30m², 
onde foram extraídas as informações dos dois métodos da planilha de preços SETOP. Os 
resultados obtidos foram apresentados por meio de gráficos, sendo possível observar o 
custo-benefício de cada método executivo estudado. Conclusão: A utilização do gesso 
acartonado em detrimento ao uso do bloco cerâmico resulta nas seguintes vantagens: me-
nor tempo de execução e menor carga estrutural, impactando em uma redução do custo 
total da obra. Uma das desvantagens desse método é sua sensibilidade a umidade, impe-
dindo seu uso em fachadas, o que implica em problemas patológicos quando instalado em 
lugar que se tenha a ação constante da água.
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RESUMO

Este artigo aborda sobre como analisar o desempenho de uma rede qualquer de computa-
dores utilizando a teoria das filas. Filas é um problema corriqueiro do mundo atual, estão 
em praticamente todos os lugares. Em redes de computadores não é diferente, pois para um 
bom funcionamento das mesmas é necessário um bom dimensionamento de enlace. Este 
trabalho através da Teoria de Filas explica como analisar o desempenho de uma rede a partir 
de suas taxas de recebimentos e envios de pacotes nos respectivos nós. Redes bem dimensio-
nadas tendem a ser robustas evitando assim, problemas como congestionamento e perda de 
pacotes. Para isso, foi feita uma revisão bibliográfica sobre o assunto e pretende-se continuar 
um vasto estudo sobre a Teoria de Filas e como aplicá-las em problemas de tráfego de redes. 

Palavras Chave: Redes, computadores, filas, teoria.

ABSTRACT: 

This article focuses on how to analyze the performance of a network of computers using 
queuing theory. Queue is an everyday problem in the world today which are virtually every-
where. In computer networks is no different, because for a good operation of such a good 
sizing link is required. This work through the Queuing Theory explains how to analyze the 
performance of a network from their receipts rates and packages in their submissions. Well 
sized networks tend to be robust thus avoiding problems such as congestion and loss of pac-
kets. For it was made a bibliographic review on the subject and we intend to continue a com-
prehensive study on the Queuing Theory and how to apply them in problem network traffic.

Keywords: networks, queuing, computers, theory.

1. INTRODUÇÃO

A abordagem matemática de filas se iniciou há mais de cem anos atrás, em Compenhague, 
por volta de 1940 por Agner. K. Erlang; um matemático dinamarquês e engenheiro de co-
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municações, que começou a trabalhar e aplicar a teoria das probabilidades em problemas 
de tráfego de telefonia. Erlang é considerado o pai da Teoria das Filas.

A Teoria das Filas, um conjunto de técnicas da área de Pesquisa Operacional, é um ramo 
da Probabilidade que analisa o fenômeno de formação de filas e suas características atra-
vés de conceitos básicos de processos estocásticos e matemática aplicada. Ela proporciona 
modelos matemáticos que prevêem o comportamento de um determinado sistema cuja 
demanda cresce aleatoriamente. O estudo de sistemas de filas tem larga utilidade como: 
análise de desempenho em redes computadores, sistemas de transportes e tráfego, manu-
tenção de máquinas, sistemas de saúde, etc

Em redes de computadores não é diferente, pois para um bom funcionamento das mes-
mas é necessário um bom dimensionamento de enlace, ou seja, é preciso projetar a rede 
de tal modo que suas medidas de desempenho sejam satisfatórias. Com a Teoria de Filas é 
possível obter medidas em função da taxa média de chegadas de pacotes e o comprimen-
to dos mesmos. Medidas como: a capacidade do enlace, número esperado de pacotes no 
buffer e no sistema, atraso médio de pacotes no buffer e no sistema.

Este trabalho consiste numa revisão bibliográfica sobre como utilizar a Teoria das Filas 
para verificar, analisar, avaliar e diagnosticar o funcionamento de um tipo qualquer de 
rede de computador, porém que possuam determinadas características, tais como: capaci-
dade do buffer limitada. Será explicado como realizar cada passo citado a partir das taxas 
de recebimentos e envios de pacotes nos respectivos nós (roteadores) de uma rede. Redes 
bem dimensionadas tendem a ser robustas evitando assim, problemas como congestiona-
mento e perda de pacotes.

A metodologia apresentada consiste na observação do comportamento de uma rede de 
computadores, que possua características pré-determinadas, até atingir o seu estado de 
equilíbrio ou estacionário; que é quando as taxas médias de chegadas e comprimento dos 
pacotes convergem a valores constantes num período longo de tempo. A partir disso será 
visto que é possível utilizar a Teoria de Filas para fornecer medidas de desempenho obten-
do uma análise satisfatória do sistema.

2. FILAS

As filas de espera é uma situação comum na vida do homem moderno. No cotidiano 
existem vários exemplos delas, tais como: nos hospitais, bancos, supermercados, caixas 
lotéricas, trânsito, em redes de computadores, dentre outros.

Como não podem ser evitadas, tendem a ser toleradas mesmo com todos os percalços que 
produzem. Porém, os processos geradores de filas podem ser analisados com o intuito de 
melhorias significativas em qualquer que seja o tipo de sistema.

Uma fila ocorre sempre quando a procura por um determinado serviço é maior que a ca-
pacidade de atendimento oferecido em termos de fluxo. (FOGLIATTI, MATTOS, 2007). 
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Para Magalhães (1996), um modelo ou sistema de filas pode ser descrito como sendo, ba-
sicamente, usuários (fregueses ou clientes) que chegam para receber determinado serviço 
e, devido à impossibilidade de atendimento imediato, forma-se uma fila de espera.

3. TEORIA DE FILAS

Ainda conforme Fogliatti e Mattos (2007, p.01), “a Teoria das Filas consiste na modelagem 
analítica de processos ou sistemas que resultam em espera e tem o objetivo de determinar 
e avaliar quantidades, denominadas medidas de desempenho.”

Essas medidas de desempenho expressam a produtividade ou a operacionalidade do siste-
ma. Dessas medidas, pode-se destacar: número de elementos na fila, tempo de espera pelo 
atendimento e tempo ocioso dos prestadores de serviço. A partir das mesmas, é possível sa-
ber se é necessária uma manutenção ou modificação na operação do estado atual do sistema.

Em certos processos com determinadas características, após certo tempo de funciona-
mento, as medidas de desempenho tendem a se estabilizar. Sendo assim, o intervalo que 
se inicia no instante a partir do qual as medidas de desempenho se mantém estáveis deno-
mina-se como “regime estacionário”. Já o intervalo anterior, no qual, as medidas ainda não 
se estabilizaram denomina-se como “regime transiente”. (FOGLIATTI, MATTOS, 2007).

Só é possível avaliar um sistema, ou seja, estabelecer suas medidas de desempenho, após 
ter sido identificado o modelo que melhor se adéqua ao sistema sob análise; se determinís-
tico ou estocástico. O processo será determinístico quando se é conhecido o número de 
chegadas ou saídas do sistema e os instantes de tempo em que elas acontecem. Por outro 
lado, será estocástico quando esses valores possuem um comportamento aleatório sendo 
caracterizado por uma distribuição de probabilidade.

3.1 Principais Características de uma Fila

Um sistema é composto fisicamente por usuários, canais ou postos de atendimento e por 
um espaço designado para a espera. A seguir serão dadas definições das características 
básicas de uma fila, tais como: chegadas, serviço, disciplina de atendimento e capacidade 
de espera.

3.1.1 Processo de Chegada

De acordo com Magalhães (1996, p.3), “o processo de chegada é a descrição de como os 
usuários procuram o serviço.”

Ainda seguindo o texto do mesmo autor, se os usuários chegam a intervalos fixos de tem-
po, o processo de chegadas é dito determinístico, caso contrário, se as chegadas são alea-
tórias no tempo, elas formam um processo estocástico e é necessário descrever suas pro-
priedades probabilísticas.
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Moraes, Silva e Rezende (2011) acrescentam que além de determinar se um processo 
de chegada é determinístico ou estocástico, precisa-se saber, também, a taxa de chegada   
(lâmbida), que é a taxa média de chegadas dos usuários por unidade de tempo.

3.1.2 Processo de Atendimento

Segundo Fogliatti e Mattos (2007, p.08), “o processo de atendimento é especificado pelo 
comportamento do fluxo de usuários e a sua caracterização é análoga à do processo de 
chegadas.”

Sendo assim, consoante Moraes, Silva e Rezende (2011) existirá, também, uma taxa de 
atendimentos (mi), que é a taxa média de atendimentos por unidade de tempo.

3.1.3 Canais ou Postos de Serviço / Atendimento 

“Os canais ou postos de serviço (em paralelo) são os locais (físicos ou não) onde são aten-
didos os usuários. O número de postos pode ser finito ou infinito” (FOGLIATTI, MAT-
TOS, 2007, p.09). 

Para exemplo de postos finitos têm-se os guichês de um posto de pedágio e, para exemplo 
de postos infinitos têm-se qualquer atendimento self-service, pois o serviço está sempre 
disponível sendo o cliente e o servidor a mesma pessoa.

3.1.4 Capacidade do Sistema 

Para Fogliatti e Mattos (2007, p.09), “a capacidade do sistema é o número máximo de 
usuários que o mesmo comporta (incluindo fila e atendimento) e pode ser finita ou infi-
nita.” Caso a capacidade total do sistema estiver ocupada, um novo usuário não poderá 
entrar e será perdido. 

Como exemplo de um sistema com capacidade finita tem-se um posto de vistoria de carros 
que admite um número máximo de carros aguardando pelo serviço. Já para capacidade 
infinita, pode-se citar um porto onde navios chegam para descarregamento aguardando, 
se necessário, no mar.

3.1.5 Disciplina de Atendimento

A disciplina de atendimento se refere ao modo que os usuários serão selecionados para 
receber o serviço. Normalmente as filas se dão pela ordem de chegada, ou seja, o primeiro 
a chegar é o primeiro a sair. (Magalhães, 1996).

Para Fogliatti e Mattos (2007), dentre as disciplinas mais usadas, pode-se citar:
 FIFO (first in, first out): primeiro a chegar é o primeiro a ser atendido. Exemplos: Filas 

nos caixas de supermercados e a venda de ingressos no cinema.
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 LIFO (last in, first out): ultimo a chegar é o primeiro a ser atendido. Exemplos: Utilização 
de estoques verticais ou horizontais, como o carregamento de contêineres em navios.

 PRI (priority service) ou COM PRIORIDADE: os atendimentos são feitos com prio-
ridades estabelecidas. Exemplos: Internação hospitalar e tarefas a serem processadas 
por um computador.

 SIRO (service in random order) ou ALEATÒRIO: os atendimentos são feitos sem 
qualquer preocupação com a ordem de chegada. Exemplo: Contemplação de 
consórcios e a seleção de ganhadores em concursos públicos.

3.2 Notação de Kendall

Neste artigo, para descrever um Sistema com Fila será utilizada a notação proposta por 
Kendall em 1953. Essa notação é formada por uma série de símbolos da forma A/B/C/
D/E, onde A e B denotam, respectivamente, as distribuições dos tempos entre chegadas 
sucessivas e de atendimento; C e D denotam o número de servidores em paralelo e a capa-
cidade física do sistema e E, representa a disciplina de atendimento conforme supracitado 
(FOGLIATTI, MATTOS, 2007).

As principais distribuições escolhidas para A e B e seus respectivos símbolos estão a seguir:
D: distribuição determinística ou degenerada; e para comportamento aleatório.
M: distribuição exponencial (Memoryless ou Markoviana).
Ek: distribuição de Erlang do tipo K.
G: distribuição geral (não especificada)

É válido ressaltar que alguns autores, para critérios de simplificação, omitem as letras D e 
E. Nesse caso, assume-se um sistema com capacidade infinita e disciplina de atendimento 
do tipo FIFO.

3.3 Medidas de Desempenho de um Sistema com Fila

O grande trunfo da Teoria de Filas é que analisando as características de um sistema atra-
vés de suas medidas de desempenho, elas podem dizer se este é eficiente ou não. Para 
Fogliatti e Mattos (2007), essas características quase sempre sofrem variações ao longo 
do tempo; devido a isso são representadas por variáveis aleatórias cujos valores esperados 
são usados como medidas de desempenho no regime estacionário. Segue abaixo algumas 
medidas de desempenho:

 Número médio de usuários na fila (Lq) e no sistema (L)
 Tempo médio de espera de um usuário qualquer na fila (Wq).
 Tempo médio de permanência de um usuário no sistema (W).

 → Probabilidade que exatamente  clientes estejam no sistema no instante 
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λn→ Taxa de chegadas quando  clientes estão no sistema.

 Taxa de atendimentos quando  clientes estão no sistema.

3.4 Processos Estocásticos

Fogliatti e Mattos (2007, p.21) observam que “um processo estocástico é uma família/
sequência de variáveis aleatórias X(t) que descreve a evolução de alguma característica   X 
do processo sob análise ao longo do tempo t Є U.”

A um processo estocástico estão associados dois espaços: E e U Sendo E , o espaço de es-
tados que designa o conjunto de valores que a variável aleatória X(t) pode assumir; e U, o 
espaço de parâmetros que designa o conjunto de valores assumidos pela variável t, que por 
sua vez, é usada para tempos ou índices.

Caso o espaço de estados seja formado por valores discretos, ou seja, caso E seja um con-
junto discreto, o processo estocástico é denominado “cadeia estocástica”. E, por outro lado, 
caso o espaço de estados E seja contínuo, trata-se de uma “sequência estocástica”. Já em 
relação ao espaço de parâmetros, o mesmo também pode ser discreto, quando t é finito ou 
enumerável, ou contínuo.

3.4.1 Processos de Markov

Ainda conforme Fogliatti e Mattos (2007), um processo de Markov ou Markoviano é um 
processo estocástico  no qual dada uma sequência de tempos 

, a distribuição de probabilidade condicional 
de  para dados valores de  depende unicamente 

de . 

Em outras palavras, significa dizer que as distribuições de probabilidade para os passos 
futuros do processo dependem somente do estado presente, desconsiderando como o pro-
cesso chegou a tal estado. Sendo assim, os estados anteriores do processo são irrelevantes 
para prever os estados seguintes, desde que o estado atual seja conhecido. Esse tipo de 
processo estocástico chama-se “Memoryless Process (Processo sem Memória)”.

Observe, em (1), como fica essa definição matematicamente:

    (1)

Com  = 0,1,2,... , caso seja espaço de parâmetros 
discreto.
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E toda sequência , caso seja espaço de parâmetros contí-
nuo.

Essas probabilidades são probabilidades condicionais e representam a chance da variável 
aleatória X assumir o estado χ(n+1) no instante t(n+1) dado que a mesma assumiu o estado  xn 
no instante tn. Recebem o nome de “Probabilidades de Transição de Estados”; e quando 
assumem valores constantes no decorrer do tempo são consideradas “Probabilidades de 
Transição Estacionárias”.

3.4.2 Cadeias de Markov

Fogliatti e Mattos (2007, p.24), esclarecem alguns pontos que serão importantes para o 
propósito deste trabalho. São eles:

 “Um processo markoviano que possui o espaço de estados discretos é denominado 
Cadeia de Markov”.

 Uma cadeia de Markov que possui probabilidades de transição estacionárias recebe o 
nome de “Cadeia de Markov Homogênea”.

 “Uma cadeia de Markov homogênea é denominada irredutível se todo estado pode 
ser alcançado a partir dos demais”.

As mesmas autoras acrescentam que essas cadeias podem ser representadas esquematica-
mente por diagramas de fl uxo, como mostra a fi gura 1.

Figura 1 – Diagrama de Fluxo. Fonte: Fogliatti e Mattos (2007)

3.5 O Processo de Nascimento e Morte
Um sistema elementar de fi la de espera pode ser representado como um Processo 

de Nascimento e Morte. 

Para Fogliatti e Mattos (2007, p.27) “uma cadeia de Markov homogênea, irredutível, de 
parâmetro contínuo, é denominada processo de nascimento e morte se as únicas mudan-
ças permitidas a partir de um determinado estando  do processo são para seus vizinhos 
imediatos”.
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O processo de nascimento e morte pode ser esquematizado pelo diagrama de fluxo (Fi-
gura 1), sendo que os nós representam os estados  (números de elementos no processo) e 
os arcos, as transições entre os estados (taxas de nascimento e de morte, λn e , respectiva-
mente).

O processo de Markov é de fato um processo de nascimento e morte 
com taxas independentes do estado do sistema. Para , a transição do 
estado  a  se dá com taxa λ e entre  a  com taxa . Quando , só pode haver 
chegadas. Dessa forma, chegadas correspondem a nascimentos e o fim 
de serviço a uma morte. (MAGALHÃES, 1997, p.14).

Portanto, seja N(t) o número de clientes no sistema, o processo de nascimento e morte irá 
descrever probabilisticamente como N(t) varia com o decurso do tempo, o qual depende 
apenas do estado atual do sistema, que é caracterizado por N(t) .

Conforme Magalhães (1997), essa distribuição será dada por Pn(t) que , como supracitado, 
corresponde à probabilidade de que exatamente  clientes estejam no sistema no instante t. 

Como o processo de nascimento e morte é uma cadeia de Markov irredutível, existe um 
tempo, denotado por t*, a partir do qual ele entra no regime estacionário. (FOGLIATTI, 
MATTOS, 2007).

Isso significa que após se contar o número de vezes em que o processo “entra” em um 
estado e o número de vezes que o mesmo “sai” deste mesmo estado por um tempo  muito 
grande, o sistema tenderá a entrar em equilíbrio. Logo, a partir do momento em que o 
processo se encontrar no regime estacionário, a soma do que “entrar” no estado tenderá a 
ser igual à soma do que “sair”. Resumindo: as duas taxas λn e μ , precisam ser iguais.

Existirá, portanto, as taxas de transição e a distribuição das probabilidades estacionárias, 
que serão as probabilidades de existir  usuários no sistema no regime estacionário. Essas 
probabilidades serão dadas por:  . As taxas de transição serão 
sempre as mesmas, e, como explicado, trata-se de uma cadeia de Markov homogênea.

De acordo com a Figura 1, a partir do que foi visto pode-se notar que o fluxo do que entra 
em um nó é igual ao fluxo do que sai desse mesmo nó.

Magalhães (1997) utiliza um procedimento conhecido como balanço de fluxo. Nesse mé-
todo o fluxo é definido como o produto da probabilidade estacionária pela taxa de tran-
sição.

Observe:

Estado 0: Perceba, através do diagrama de fluxo, Figura 1, que existe uma entrada vindo 
do estado 1 e uma saída para o mesmo. Veja equação (2):
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 (2) 

Estado 1: Perceba, também observando o diagrama de fluxo, que existe uma entrada vin-
do do estado 0 e outra do estado 2. E uma saída para 2 e outra para 0. Equação (3):

 (3)

Estado 2: De modo análogo a equação estacionária para o estado 2 fica como mostra em (4):

 (4)

Estado n: Sendo assim, em (5) tem-se uma equação para qualquer estado:

 (5)

As equações (2), (3) e (4) são denominadas equações de equilíbrio. E para se obter as 
equações das probabilidades estacionárias, basta resolver em função de . Observe (6) e (7).

 (6)

(7)

Repare que , pois, como já esclarecido, devido se tratar de um sistema 
no regime estacionário, a soma do fluxo que entra em um estado é igual à soma do fluxo 
que sai.

De modo análogo, obtém-se  em (8):

  (8)

Seguindo o mesmo raciocínio, por indução matemática encontra-se  conforme é mostra-
do em (9):

  (9)
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3.6 Fórmulas de Little

De acordo com Fogliatti e Mattos (2007, p.57) existe um importante resultado que é inde-
pendente das distribuições de λ e μ. O resultado garante que “o número médio de usuários 
num sistema é igual ao produto da taxa média de ingresso pelo tempo médio de perma-
nência de um usuário no mesmo.”

As fórmulas de Little relacionam o número médio de usuários no sistema (L e Lq ) com o 
tempo médio de espera (W e Wq ) (MAGALHÃES, 1997). Equações (10) e (11):

  (10)

 (11)

Onde λ  é a taxa de ingresso no sistema.

O mesmo autor fornece uma explicação intuitiva sobre as equações anteriores:

Um usuário que chega, espera em média para sair do sistema. Suponha 
que, ao sair do serviço ele olha para trás e observa quantos usuários fica-
ram no sistema. Lembre que a disciplina de atendimento é FCFS (FIFO) 
e portanto ele deve “enxergar” em média  usuários presentes, aqueles 
que chegaram durante seu tempo de serviço e de espera na fila. Cada um 
desses L usuários levou em média 1/λ para chegar e, assim, podemos 
escrever  L(1/λ)=W ou λW ou  (MAGALHÃES, 1997, p.29).

Outra relação entre medidas de desempenho do sistema que, conforme Fogliatti e Mattos 
(2007)  , também conhecidas como fórmulas de Little válidas encontram-se em (12):

 (12)

Onde  é o tempo que um usuário qualquer permanece em atendimento.

3.7 Modelo M/M/1/N/FIFO

Nesse modelo, os tempos entre chegadas sucessivas e atendimentos seguem distribuições 
exponenciais de parâmetros  e  respectivamente (FOGLIATTI, MATTOS, 2007). Possui 
um único posto de atendimento e sua disciplina de filas é a FIFO (First in, First Out). Sua 
capacidade é finita.

As taxas de chegadas e atendimentos deste modelo caracterizam um processo de nasci-
mento e morte, ou seja, são cadeias de markov homogêneas e irredutíveis. Devido a isso, 
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essas taxas não mudam, permanecem constantes no tempo, com exceção de quando o 
número de usuários no sistema é maior ou igual à capacidade do mesmo. Sendo assim, as 
taxas para esse modelo são dadas como mostra (13) e (14):

 (13)

 (14)

Sendo assim, como para 0≤n≤N, λ e μ  permanecem constantes, substituindo (13) em (9), 
tem-se (15):

(15)

Caso a capacidade fosse infinita, valeria a seguinte expressão em (16):

 (Para capacidade Infinita) (16)

Logo, é fato que para capacidade finita de N usuários, vale a equação (17):

 (Para capacidade Finita de usuários) (17)

Sendo assim, para  , por consequência, tem-se a equação (18):

 (18)

Que implica (19):

 (19)

O desenvolvimento da equação (20) define Po a partir da equação (19).

(20)
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Sendo assim, por consequência, Pn fica como mostra (21):

 (21)

Para ρ=1, Pn e P0 e  possuem o mesmo resultado, pois  

 Portanto para ρ=1 , tem-se (22):

(22)

3.7.1 Número Médio de Usuários no Sistema: L.

Conforme mostra Fogliatti e Mattos, através de  pode-se deduzir o número médio de 
usuários no sistema (L), que será dado através do valor médio ou valor esperado E[n], N 
onde  é a variável aleatória que corresponde aos números de usuários no sistema em regi-
me estacionário. Logo, pela definição do valor médio de uma variável aleatória, dada por 
Bussab (2013), tem-se a fórmula que consta em (23):

(23)

Onde P (N = n) é a probabilidade de  possuir valor  no regime estacionário. Ou seja, a 
probabilidade de existir n usuários no sistema após o mesmo ter atingido seu estado de 
equilíbrio. Portanto, o número médio de usuários L no sistema fica conforme desenvolvi-
mento em (24):

                                                                                       
(24)
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Desenvolvendo (24) de duas formas diferentes podem-se encontrar duas equações para L: 
(25) e (26):

(25)

(26)

3.7.1.1 Número Médio de usuários na fila: Lq

Já para deduzir o número médio de usuários na fila (Lq) , basta subtrair o número de ser-
vidores C no sistema. Veja equação (27):

 (27)

Como  (Equação 24),  (Equação 17) e para esse modelo de apenas um 
único servidor C=1, o número médio de usuários na fila será dado através do seguinte 
desenvolvimento em (28):

(28)

3.7.1.2 Tempo Médio de Permanência no Sistema: W

Assim como explicam Fogliatti e Mattos (2007), cada vez que o sistema atinge o estado , 
rejeições acontecem com taxa λPN e por isso, a taxa de ingressos λn não coincide mais com 
a taxa de chegadas no sistema λ . (Equação 13).

Portanto λn fica como mostra a equação (29). 

 (29)
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E o tempo médio de permanência no Sistema é encontrado substituindo (29) em (10). 
Equação (30):

 (30)

3.7.1.3 Tempo Médio de Permanência na Fila: Wq

O tempo médio de permanência ou espera na fila é dado em (31):

 (31)

Aplicando (29) em (31) tem-se (32):

 (32)

4. SIMULAÇÃO DE REDES

Siga a definição a seguir:

[...] Simular significa reproduzir o funcionamento de um sistema, com o 
auxílio de um modelo, o que nos permite testar algumas hipóteses sobre 
o valor de variáveis controladas. As conclusões são usadas então para 
melhorar o desempenho do sistema em estudo (SILVA, 1998, p.143).

Quando se tem como objetivo simular sistemas que integram elementos aleatórios, in-
voluntariamente a quantidade de dados a serem processados se torna vasta. Por isso, é 
fundamental o uso de computadores para que se possibilite o projeto.

Silva (1998, p.142) também discorre um pouco sobre essa questão alegando que “A simu-
lação em sistemas que incorporam elementos aleatórios é denominada Simulação Esto-
cástica ou de Monte Carlo, e na prática é viabilizada com o uso de computadores devido à 
grande massa de dados a ser processada”.

De acordo com Pereira (2010), com o auxílio do computador, a modelagem de filas pode 
ser analisada pelo ângulo da simulação. As linguagens de simulação surgiram na década 
de 60 e, com o avanço tecnológico, hoje podem ser facilmente usadas. 

Algumas linguagens são mundialmente conhecidas, como Arena, ProModel, Automod, 
Taylor, Gpss, Gasp, Simscrip, Siman, etc.

5. ANÁLISE DE REDES UTILIZANDO A TEORIA DAS FILAS
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As características do tipo de redes que poderão ser analisadas com as ferramentas estuda-
das nesse trabalho são:

 A chegada de pacotes deve obedecer a uma distribuição de Poisson com taxa média λ.
 O comprimento dos pacotes deve obedecer a uma distribuição exponencial negativa 

com média 1/μ (em segundos).
 A capacidade do buffer está limitada a N pacotes.

Qualquer rede que possua essas três características poderá ser analisada com as técnicas 
aqui estudadas. Seja:

ρ → Intensidade de tráfego;
λ →Taxa média de chegada de pacotes;

As medidas de desempenho da rede são dadas por:
PB →Probabilidade de bloqueio, ou seja, possibilidade de  pacotes no sistema. Será dada 

por  por se tratar do modelo M/M/1/N. 
L→ Número médio total de pacotes no sistema;
LQ →Número médio de pacotes no buffer
λn →Taxa Média Efetiva de Chegada.
W→Atraso médio total dos pacotes no sistema.
 WQ→Atraso médio dos pacotes no buffer.

E suas respectivas fórmulas constam, respectivamente, nas equações 21, 26, 28, 29, 30 e 32.

6. CONCLUSÕES

A Teoria de Filas é uma das técnicas que estão sendo propostas para transportar integra-
damente, em uma única rede, os sinais de voz, dados e vídeo. Esse trabalhou mostrou 
como as técnicas da Teoria de Filas podem ser importantes para análise de tráfego de 
redes de computadores 

As medidas de desempenho estudadas neste trabalho servirão para fazer estudos sofistica-
dos sobre o tráfego de uma rede.

Espera-se, com esse trabalho demonstrar a importância da Teoria das Filas para resolução 
de problemas de congestionamentos de tráfego em redes de computadores com as carac-
terísticas estudadas.

Atualmente, já existem diversas tentativas de aprimorar o tráfego em redes de computa-
dores tais como as próprias redes IP, onde não há garantias de qualidade de serviço dos 
sinais transportados.
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Será possível, a partir dos resultados colhidos, detectar a possibilidade de instalações de 
novos canais de atendimentos, ou, a necessidade de diminuir a capacidade de um sistema 
de redes de computadores.

REFERÊNCIAS

COUTINHO, M.M. Network Simulator: guia básico para iniciantes. Pará, Agosto de 2003. 
Disponível em: <http://www.di.ufpe.br/~sfd/universo/sim/nsr1.pdf>. Acesso em: 03 jun. 2015.

FALL, K.; Vradhan, K. The ns Manual (formely ns Notes and Documentation). The VINT Project. 
A Collaboration between researchers at UC Berkeley, LBL, USC/ISI, and Xerox PARC. Berkeley - 
Califórnia, EUA-, 05 Nov. 2011. Disponível em: <http://www.isi.edu/nsnam/ns/doc/index.html > 
. Acesso em: 03 jun. 2015.

KUROSE, J.F; ROSS, K.W. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 
6ªed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

MAGALHÃES, M.N. Introdução à Rede de Filas. 1ªed. São Paulo: ABE-ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE ESTATÍSTICA, 1996.

MATA, R.S. Dimensionamento de Enlaces em Redes com Integração de Serviços. Campinas, 
São Paulo, Brasil, 2002.

MORAES, F.M; SILVA, G.F; REZENDE, T.A. Introdução à Teoria das Filas. Cuiabá-MT-, 2011. 
Disponível em: < http://www.sbm.org.br/docs/coloquios/CO-2.06.pdf> Acesso em 03 jun. 2015.

MORETTIN, P.A; BUSSAB, W. Estatística Básica. 8ªed. São Paulo: Saraiva, 2013.

SOARES, L.F.G; LEMOS, G.,COLCHER, S. Redes de Computadores. 2ªed. Rio de Janeiro: 
Campus, 1995.

SPIEGEL, M.R.; STEPHENS, L.J. Estatística. 4ªed. Porto Alegre:Bookman, 2009.

ROSA, J.M. Noções de Probabilidade. Niterói-RJ-, 2011. Disponível em: < http://www.professores.
uff.br/joel/lib/exe/fetch.php?media=disciplinas:nocoesprobabilidade.pdf> Acesso em: 03 jun. 
2015.

TRIOLA, M.F. Introdução à Estatística. 10ªed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.



208

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

ANÁLISE E PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE LAGOAS NATURAIS
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Introdução: nos últimos anos, os recursos hídricos vêm sendo alterados tanto na quantidade, 
quanto na qualidade, isso devido ao crescimento das populações, indústrias, distribuição geo-
gráfica desigual associado a falta de gestão destes. Com os impactos ambientais ocorre então a 
escassez da água, logo esses fatores proporcionam maiores demandas por esses recursos, fican-
do cada vez mais difícil. O grande problema é o uso descontrolado dos recursos hídricos por 
meio de intervenções humanas, trazendo uma série de dificuldades para a sociedade e para o 
meio ambiente. Diante dessas frequentes ocorrências e da crise hídrica que a atual geração está 
vivenciando, é preciso desenvolver ações de sustentáveis e movimentos para a conscientização 
da população a usar a água de forma consciente, além de adotar métodos para mitigar tais 
impactos. Objetivos: Então, faz-se necessário realizar um estudo de análise e recuperação de 
três lagoas localizadas na área do Batalhão de Infantaria do Exército de Montes Claros, buscan-
do com base científica mostrar a seriedade da problemática ambiental que vem aumentando 
nos últimos anos, principalmente a escassez hídrica. Assim, busca-se analisar o estado dessas 
lagoas e as possíveis causas dessa degradação. Metodologia: O trabalho visa verificar os im-
pactos ambientais observáveis e mensuráveis nessa referida área analisando o comportamento 
do ambiente e também propor soluções para a recuperação da mesma como: construção de 
barraginhas, cerceamento das lagoas, retirada das taboas e entre outras que se fizer necessário. 
Isto será realizado com métodos observacionais e geoprocessamento da área de estudo. Re-
sultados: Em análises preliminares, foi diagnosticada a falta de água devido a impactos como: 
assoreamento, presença de plantas freatófitas e compactação do solo. As mesmas passarão por 
monitoramento durante um período de três meses, sendo no início de outubro de 2015 até o 
final de dezembro de 2015 uma vez que na nossa região tem maiores precipitações nessa época 
do ano. Os resultados esperados visam verificar possíveis causas da degradação das três lagoas, 
observando as escolhas dos métodos adotados além de propor sugestões técnicas para recu-
perar a área de forma sustentável e econômica. Conclusão: concluindo nosso trabalho mostra 
a possibilidade de impactos ambientais observáveis e mensuráveis na região das três lagoas. 
Sendo assim, é possível implementar medidas de recuperação desta área.

Palavras chaves: recursos hídricos; impactos ambientais; recuperação de áreas; lagoas
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Muita coisa que se aprende durante os cursos de engenharia, é na maioria das vezes deixa-
do para trás e substituído por normas prontas ou por aplicativos que hoje em dia são mui-
to comuns. Porém, na área da Engenharia Civil especificamente, o que faz o diferencial do 
engenheiro é sua capacidade de pensar em respostas e soluções rápidas para os problemas 
que volta e meia aparecem em suas mãos. 

Alguns formalismos matemáticos são extremamente úteis para resolver facilmente ques-
tões de dimensionamentos em grande ou pequena escala e se bem utilizados são uma 
ótima saída na falta de informações prontas acerca do problema.

Na matéria de Resistência dos Materiais, além de muitas coisas são estudadas fórmulas de 
dimensionamentos de materiais que atendem a diversas situações. Através da fórmula da 
tensão por exemplo, é possível determinar pesos ou áreas necessárias para dimensionar ou 
atender a cargas específicas requeridas. A fórmula genericamente se dá por:

Onde σ= Tensão; F= Força; A= Área.

Propõe-se assim, que haja um redimensionamento de correntes que se romperam e que 
sustentavam uma caçamba carregada com entulho de concreto armado. Conhecendo-se 
o peso da caçamba e a tensão de cisalhamento do aço, é possível dimensionar o diâmetro 
mínimo requerido dessa corrente para que ela suporte esse peso. Seria preciso também 
considerar que oito correntes suspendem a caçamba fazendo um ângulo de 35° com o eixo 
y, além de que a caçamba possui 3m³ e o peso específico do concreto armado é 2500kgf/
m³. Acharíamos assim um diâmetro aproximado de 12mm para o elo da corrente.

O resultado obtido é totalmente eficaz e seguro, levando em consideração a necessidade 
de um fator de segurança aplicado no cálculo da tensão. Existem vários outros exemplos, 
como o dimensionamento de correntes para luminárias ou de cabos para tirantes, onde 
cada caso teria suas determinadas especificações. Esta é apenas uma das muitas aplicações 
onde se pode utilizar dos conhecimentos básicos para ter soluções simples e rápidas.
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RESUMO

Objetivo: Esse trabalho teve como objetivo utilizar as derivadas parciais propostas por 
Castigliano, como método de análise do deslocamento de perfis metálicos biapoiados sub-
metidos a uma carga vertical unitária. Metodologia: Para a realização desse trabalho foi 
utilizado o teorema de Castigliano, sugerido por alguns autores para análise de vigas e es-
truturas em treliça. Nesse estudo, o elemento estrutural investigado foi um perfil metálico 
de alumínio com dimensões de 3,3 mm x 51 mm x 120 mm. O perfil foi instalado na po-
sição biapoiada, sendo aplicada uma carga vertical de 29,5 Newtons em sua extremidade. 
O deslocamento ocorrido devido à aplicação da carga vertical foi medido utilizando uma 
linha de cobre com 0,3 mm, como referência horizontal, e com o auxílio de uma régua 
de alumínio. Em seguida, o valor medido foi comparado com o valor calculado por meio 
da integração das derivadas parciais, obtidas pela aplicação de uma carga virtual unitária 
na condição biapoiada. Resultados: Os resultados do experimento com o perfil metálico 
de alumínio mostraram que o valor do deslocamento medido foi igual ao valor do des-
locamento calculado por meio do Teorema de Castigliano aplicado a vigas. Conclusão: 
Com esse estudo foi possível concluir que o deslocamento de perfis engastados pode ser 
estimado de forma rápida e precisa através da integração das derivadas parciais obtidas 
a partir da análise dos momentos gerados por aplicações de cargas virtuais unitárias. Foi 
constatado na prática que o deslocamento dos perfis metálicos estão diretamente associa-
dos às suas dimensões e ao módulo de elasticidade do metal utilizado.
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Resumo: Com o crescimento da automação industrial, aplicada também, através da ro-
bótica, o setor produtivo  passou por grande expansão, e tem sido a cada dia aprimorada 
graças ao uso das máquinas automatizadas e robóticas. O braço robótico é um dispositivo 
manipulador desenvolvido para realização de diversos serviços de forma consecutiva, ten-
do grande  relevância cientifica e importância para o universo da automação industrial. 
A elaboração constituiu um laboratório prático e um grande desafio, porque a sua com-
posição esta envolvida em varias áreas tecnológicas. O objeto principal foi dar ênfase as 
tecnologias aplicadas na construção, entendendo as suas origens e funcionalidades. Por-
tanto, esse trabalho realizou a construção do protótipo de um braço robótico manipulado 
de quatro articulações. O projeto teve como objetivos: construir o protótipo de um braço 
robótico articulado com baixo custo e montar para experimentos. A produção foi desen-
volvida nas seguintes etapas: desenho técnico, usinagem, montagem, posicionamento de 
motores e desenvolvimento do código fonte. Os objetivos foram alcançados, sendo com-
preendido o processo de construção de um projeto de pesquisa cientifica, com viabilidade. 
O projeto encontra-se na fase de experimentos, e adaptações e funciona dentro do espe-
rado, sendo capaz de executar  tarefas,  de forma eficaz, de acordo com a sua capacidade 
estrutural e lógica. O equipamento apresenta possibilidades de melhorias, e ainda pode 
ser usado associado a outros tipos de projeto de pesquisa cientifica.

Palavras-chave: braço robótico; manipulador; protótipo; automação; microcontrolador. 

Abstract: With the growth of industrial automation, also applied by robotics, the produc-
tive sector has undergone major expansion, and has been improved every day thanks to 
the use of automated and robotic machinery. The robotic arm is a manipulator device de-
signed to perform several services consecutively, having great scientific relevance and im-
portance to the world of industrial automation. The preparation was a hands-on lab and a 
great challenge, because its composition is involved in various technology areas. The main 
object was to emphasize the technologies applied in the construction, understanding its 
origins and features. Therefore, this work carried out the construction of the prototype of 
a robotic arm manipulated four joints. The project aimed to: build a prototype of an artic-
ulated robotic arm with low cost and mount experiments. The production was developed 
in the following stages: technical design, machining, assembly, engines positioning and 
development of the source code. The objectives were achieved, and understand the pro-
cess of building a scientific research project, with feasibility. The project is at the stage of 
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experiments and adjustments and work as expected, being able to perform tasks efficient-
ly, according to its structural capacity and logic. The equipment has scope for improve-
ment, and can even be used in combination with other types of scientific research project.

Keywords: robotic arm; manipulator; prototype; Automation; microcontroller.

INTRODUÇÃO

Com o crescimento da automação industrial, aplicada também, através da robótica, o se-
tor produtivo aumentou sobremaneira. Em consequência da robotização das máquinas, 
dentro do parque industrial, surgiu também um sistema complexo de operação e manu-
tenção. A utilização de equipamentos robóticos reduz a mão de obra e aumenta a quali-
dade dos produtos.

De acordo com Saraiva, Maranhão e Listo (2008) no passado, os seres humanos começa-
ram a inventar ferramentas que facilitassem a sua vida cotidiana, e dessa busca constante, 
por uma forma mais produtiva de trabalho, menos cansativa, dava inicio ao surgimento 
das máquinas mais primitivas.

Para Groover (2011) um robô consiste em uma serie de junções, ligações e a sua anatomia 
esta relacionada aos tipos e tamanhos dessas junções e ligações, além de outros aspectos 
estruturais.

Como parte integrante desse importante sistema destaca-se o braço robótico. Esse dispo-
sitivo é um exemplo clássico de máquina de produção. O braço robótico é um dispositivo 
eletromecânico capaz de executar uma infinidade de tarefas desde que seja pré-programa-
do para isso. Outra característica importante do braço robótico é a de reagir a estímulos 
sensoriais, tomar decisões e de comunicar-se com outras máquinas. 

De acordo com Fittipaldi e Fittipaldi (2009) o braço robótico é um dispositivo manipula-
dor desenvolvido para realização de diversos serviços de forma consecutiva. Para realizá
-las, o braço robótico movimenta peças, ferramentas e equipamentos especiais de acordo 
com o que foi pré-programado.

Devido ao seu importante papel dentro do setor produtivo, o presente trabalho teve como 
meta desenvolver o protótipo de um braço robótico, desde a sua parte estrutural, mecâ-
nica, até a parte de automação que envolve a elétrica, eletrônica e controle. O principal 
motivo que levou a escolha do projeto de construção do braço robótico foi a sua relevância 
cientifica e a sua importância para o universo da automação industrial. A elaboração cons-
tituiu um laboratório prático e um grande desafio, porque a sua composição esta envolvi-
da em varias áreas tecnológicas. Esse dispositivo oferece amplas possibilidades de estudo 
que vão desde a sua criação até a sua aplicação. O braço robótico pode fornecer precisão, 
velocidade e facilidade de usos suficientes para a maior parte das aplicações. 

Segundo Catalisa (2006) os robôs podem apresentar determinados atributos antropomór-
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ficos, além de possuir um microprocessador representando o cérebro humano.

O objetivo foi construção do protótipo de um manipulador de quatro articulações, com 
capacidade de movimentar, executar tarefas, compreender os processos de construção do 
braço, viabilizar tecnicamente com baixo custo, desenvolver através de software a estrutu-
ra inicial, implementar um sistema de software para o controle do dispositivo e montar o 
protótipo para experimentos.

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram utilizadas, no desenvolvimento, varias ferramentas cientificas, como: literaturas 
tecnológicas da área de automação e robótica, além de sites especializados nessas áreas; 
e para a parte do desenvolvimento estrutural foram usados equipamentos industriais do 
tipo: fresas, torno e serras; para a parte de programação foi utilizado um notebook com o 
software do sistema IDE de desenvolvimento da plataforma embarcada Arduino.

Os materiais que foram utilizados no desenvolvimento do protótipo do braço robótico são 
os seguintes:

 02 motores de passos modelo KT60KM06-003  de 3A, 5V, bipolar;
 02 Motores DC 12v, 30rpm com caixa de redução 2A;
 Placas de Alumínio;
 04 Engrenagens de nylon;
 01 placa Arduino Mega 2560;
 02 driver para motor de passos;
 02 fontes de alimentação chaveada;
 04 dispositivos fim de curso;
 04 relês;
 Fios de cobre;
 Conectores (jumper) macho/fêmea; 
 Parafusos;
 Fonte chaveada de 12v
 Cabo USB.

O desenvolvido se deu nas seguintes etapas:

Desenho técnico: através do SolidWorks 3D, software especifico empregado na elabo-
ração de desenho mecânico que possibilita entre outras coisas a visualização previa do 
comportamento mecânico do braço, através de simulação, conforme Figura 1. 
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Figura 1: Desenho técnico da perspectiva. Fonte: o autor.

Marcação e usinagem das peças estruturais: nesta fase foram extraídas as peças consti-
tuintes do braço robótico, através dos moldes do desenho técnico. O metal alumínio foi o 
escolhido pela sua resistência e facilidade de moldagem, além de ser um dos metais mais 
leves existentes, diminuindo, assim, o peso fi nal do protótipo. Essa etapa foi realizada me-
diante as marcações e usinagem das placas de alumínio, conforme ilustra Figura 2.

Figura 2: Marcação e usinagem dos moldes. Fonte: o autor.

Montagem: etapa seguinte a usinagem, onde foram montadas as peças moldadas para 
estruturação do protótipo, conforme Figura 3 A e B.

    
Figura 3. A - Montagem dos moldes.  B - Parte estrutural do protótipo montada. Fonte: o autor.
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Posicionamento dos Motores: são posicionados da seguinte forma: 

1. Para movimentação da base do protótipo foi empregado um motor de passos alimen-
tado com uma corrente pulsante de 1.7 ampères, com modulação PWM (Pulse-Width 
Modulation) ou modulação por largura de pulso, originada do Microcontrolador, tensão 
de 4.08 volts e potencia de 6.94 watts; o motor a cada passo apresenta um deslocamento 
de 1.8º. Essa movimentação vai de 0º a 180º graus, na posição horizontal, tanto no sen-
tido horário, quanto no sentido anti-horário; e a cada ciclo de movimentos de 180º, em 
qualquer dos sentidos, o motor dá uma quantidade total de 100 passos, a uma velocidade 
de 30 RPM (rotações por minuto). A Figura 4 ilustra o tipo de motor de passos utilizado.

Figura 4: Motor de passo. Fonte: Piceletro (2015).

2. Para movimentação da articulação da parte do ombro do protótipo foi empregado um 
motor CC, de 12 volts e corrente de 2 ampère, associado a um par de relés que recebe uma 
modulação PWM (Pulse-Width Modulation), originada do Microcontrolador. O motor, 
a cada ciclo de comutação de um relé, propicia um deslocamento de 90º a articulação da 
cintura-ombro. Quando o relé comuta, ao receber o sinal do microcontrolador, é iniciada 
a movimentação, no sentido anti-horário (esse é o movimento responsável pela descida 
do antebraço que sai da posição vertical para a horizontal). É preciso que o dispositivo 
pare no ângulo de -90º, e essa limitação do movimento é garantida pela utilização de um 
dispositivo chamado fim de curso, que funciona como uma chave interruptora. Esse dis-
positivo empregado em conjunto com o motor CC, é necessário para garantir precisão na 
parada, pois, o motor CC a cada ciclo (subida e descida) perde um pouco dessa precisão. 
Ao chegar ao ângulo -90º, a estrutura inferior, do lado direito, do antebraço, aciona o 
contato do fim de curso, que fica posicionado na parte inferior da cintura, do lado direito, 
fazendo com que a corrente de alimentação seja cortada, interrompendo o movimento de 
descida. O movimento de subida (sentido horário) é o inverso, o segundo relé é acionado 
pelo microcontrolador, depois de 15 segundos da comutação do primeiro relé. O dispo-
sitivo, então, desloca do ângulo -90 para o ângulo 0º (sai da posição horizontal e retorna 
para a posição vertical inicial). Esse movimento, também, é limitado pelo uso de outro 
dispositivo fim de curso, que garante a parada no ângulo 0º. O dispositivo fim de curso, 
desse ângulo, fica localizado em cima do suporte lateral, do lado direito do protótipo. 



216

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

O seu acionamento é feito pela parte lateral inferior, da estrutura do antebraço, quando 
comprime o seu contato, interrompendo a corrente, e consequentemente, o movimento, 
encerrando-se um ciclo. O período entre comutações (descida e subida), de cada ciclo, do 
relé é de 15 segundos a uma velocidade de 30 RPM.

Figura 5: Motor DC. Fonte: Boltnroll (2015).

3. Para movimentação da junção de ligação do antebraço e braço do protótipo será empre-
gado um motor DC alimentado com uma corrente continua de 2 ampères,  originada do 
driver conectado ao microcontrolador, tensão de 12 volts e potencia de 24 watts; Essa mo-
vimentação vai de 0º a 90º graus, na posição vertical, tanto no sentido horário, quanto no 
sentido anti-horário; e a cada ciclo o motor movimenta-se, a uma velocidade de 20 RPM.

4. Na pinça é empregado um motor de passos com uma corrente pulsante de 1.7 ampè-
res, com modulação PWM (Pulse-Width Modulation), originada do Microcontrolador, 
tensão de 4.08 volts e potencia de 6.94 watts; cada passo com um deslocamento de 1.8º. 
Esse motor é o responsável pelos movimentos da pinça que vão de 0º a 30º, na posição 
horizontal, tanto no sentido horário, quanto no sentido anti-horário; e a cada ciclo de 
movimentos de 30º, em qualquer dos sentidos, o motor dá uma quantidade total de 16,67 
passos, a uma velocidade de 20 RPM.

RESULTADOS 

O Projeto de Pesquisa foi concluído, depois de estudos realizados nos campos de auto-
mação e robótica. O estudo serviu como base para futuros projetos tecnológicos volta-
dos para essas áreas. O protótipo ficou com 92 cm de comprimento e diferencia-se, dos 
demais, trabalhos já realizados e pesquisados, principalmente,  no quesito dimensões e 
tipo de material empregado na construção. Os outros trabalhos verificados se tratavam 
de protótipos bem menores e com outras propostas de estudos. Os objetivos da pesquisa 
foram alcançados, e o equipamento pode ser utilizado como auxiliar no desenvolvimento 
de um sistema físico real, além das possibilidades didáticas que o projeto proporciona. 
Foram feitos, dois tipos de testes no protótipo do braço robótico, com o intuito de verifi-
car o seu comportamento no quesito precisão e capacidade em operação, e tudo ocorreu 
como esperado: funciona, de forma precisa,  e apresenta uma capacidade de força de tra-
ção satisfatória. Diante disto, o braço encontra-se apto para a realização das mais diversas 
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aplicações. Esse projeto ainda apresenta muitas possibilidades de evolução, e não encerra 
o assunto da pesquisa, por se tratar de tema muito amplo e com uma infinidade de pos-
sibilidades de desenvolvimento. Porém, vale ressaltar que o equipamento é passível de 
melhorias e aperfeiçoamentos. Porém, vale ressaltar, que melhorias e aperfeiçoamentos 
devem ser direcionados para a sua parte de controle e lógica, observando, sempre, as suas 
limitações estruturais. A Figura 6 ilustra o braço robótico finalizado.

Figura 6: Motor DC. Fonte: o autor.

CONCLUSÃO 

O trabalho foi concluído, conforme programado, e a forma de desenvolvimento, escolhi-
da no inicio do projeto, foi determinante, pois, trouxe resultados consistentes relaciona-
dos a absorção  do conteúdo cientifico, porquanto, este era um dos  propósitos centrais 
da pesquisa.  Existiram inúmeros obstáculos, durante todo o processo, os quais foram 
contornados. As ferramentas de desenvolvimento escolhidas foram essenciais: o desenho 
técnico através do SolidWorks tornou possível, o dimensionamento, a visualização prévia 
do comportamento mecânico do braço; a plataforma embarcada Arduino com sua parte 
de controle e lógica tornou possível o alcance da viabilidade, devido ao seu baixo custo e 
fácil aquisição. Por tudo isso o protótipo atingiu a sua etapa final, com êxito, estando apto 
a aplicações. Para melhoras futuras sugere-se a utilização de sensores para auxiliar o con-
trole e motores que ofereçam, simultaneamente, um maior torque e precisão.
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RESUMO

A automação tem sido alvo de várias pesquisas em função da necessidade da padronização 
de procedimentos, da busca pela produtividade e das constantes evoluções tecnológicas 
que interferem de forma direta e/ou indiretamente nos processos das áreas industriais. O 
objetivo do presente trabalho foi pesquisar e avaliar a possibilidade do uso de comando de 
voz para automação de leito hospitalar com o propósito de auxiliar o paciente em rotinas 
que aparentemente não poderiam ser executas sem o advento da tecnologia. Desenvol-
ver o protótipo de um leito hospitalar e realizar, com a utilização de motores elétricos, a 
movimentação da peseira e cabeceira controlados através de comando de voz. Identificar, 
dentre as opções disponíveis, uma tecnologia viável e de baixo custo para a utilização 
do comando de voz no acionamento de dispositivos elétricos, inclusive motores. Para se 
efetuar a adaptação de um leito hospitalar para a movimentação da peseira e cabeceira 
através dos motores elétricos acionados por comando de voz, um dos pontos críticos para 
a automação é o desenvolvimento de um invólucro para o isolamento de toda a parte 
elétrica e eletrônica que permita a segurança dos equipamentos quando do manuseio de 
líquidos para a higienização dos leitos e ainda quando da realização do banho de leito em 
pacientes sem capacidades para Auto Cuidar-se e demais pacientes que porventura este-
jam impossibilitados de fazer a higienização em ambiente específico. Realizada pesquisa 
de mercado para identificação dos tipos de leitos hospitalares que suportariam a adapta-
ção dos motores elétricos, bem como a placa de circuitos eletrônicos que fará a comutação 
das informações, através do comando de voz, e enviará aos motores para que realizem a 
ação desejada, ou seja, automação de leito hospitalar a baixo custo para atender necessida-
de primária do paciente acamado de movimentar os pés e cabeça sem que seja necessária 
a intervenção de um terceiro. 

Palavras-chave: Automação; Comando de voz; Leito Hospitalar.

ABSTRACT

The automation has been the subject of several studies due to the need of standardization 
of procedures, the pursuit of productivity and constant technological developments that 
affect directly and/or indirectly in the processes of industrial areas. The aim of this study 
was to investigate and evaluate the possibility of voice command use for hospital bed au-
tomation with the purpose of assisting the patient in routines that apparently could not be 
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executest without the advent of technology. Develop the prototype of a hospital bed and 
perform with the use of electric motors, moving the footboard and headboard controlled 
via voice command. Identify, from the available options, a viable and cost-effective tech-
nology for using the voice command in the drive fixtures, including engines. To make the 
adjustment of a hospital bed for moving the footboard and headboard by electric motors 
powered by voice command, one of the critical points for the automation is the develop-
ment of a housing for the isolation of all electrical and electronic part that allow the safety 
of the equipment when handling liquid for cleaning the bed and also when carrying out 
the bed bath in patients with no capacity for self Care up and possibly other patients who 
are unable to do the cleaning in a specific environment. Conducted market research to 
identify the types of hospital beds that would support the adjustment of electric motors 
and the electronic circuit board that will make the switching of information through voice 
command, and sends the engines that perform the desired action, ie hospital bed automa-
tion at low cost to meet the primary needs of bedridden patients to move their feet and 
head without the intervention of.

Keywords: Automation; Voice command; Hospital bed.

INTRODUÇÃO

A automação tem sido alvo de várias pesquisas em função da necessidade da padronização 
de procedimentos, da busca pela produtividade e redução de custos e ainda as constantes 
evoluções tecnológicas que interferem de forma direta e/ou indiretamente nos processos 
das áreas industriais, principalmente.

Os conceitos da automação industrial já estão há algum tempo sendo empregados na área 
médica, com foco na automação hospitalar. Pode-se inferir que um dos fatores que in-
fluenciam a não aplicação da automação na área médica hospitalar é a necessidade de 
investimentos para a aquisição de sistemas. Nesse sentido, várias pesquisas têm sido de-
senvolvidas com o objetivo de apresentar soluções viáveis e geralmente tem abordado pro-
blemas que são pertinentes aos processos que podem ser automatizados, tais como: segu-
rança, comunicação, confiabilidade e desempenho dos sistemas, dispositivos biomédicos, 
entre outros. A automação hospitalar passa a requisitar aplicações que visam melhorar os 
processos encontrados no ambiente de um hospital seja na área pública ou privada.

Considerando a importância do quesito segurança para pacientes no ambiente hospi-
talar e de acordo com Iida (1990) as necessidades de segurança foram designadas por 
Maslow como a segunda mais importante em sua hierarquia de necessidades humanas. 
Independentemente de serem consideradas em segundo ou terceiro lugar numa relação 
de prioridades, as necessidades de segurança estão entre as mais básicas de todas as 
necessidades humanas. A segurança é importante para todas as pessoas, mas especial-
mente para as que estão doentes.

Segundo a teoria de Maslow (1954) e corroborando com Regis et al. (2011) pode-se afir-
mar que ao atingirem as necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e auto 
realização os seres humanos atingem também a satisfação necessária para exercerem me-
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lhor as suas atividades. Maslow é psicólogo e pesquisador do comportamento humano 
bastante conhecido na Enfermagem, pois Horta (1979) adaptou a teoria das necessidades 
humanas básicas para a Enfermagem, aplicando as ideias de Maslow ao processo de cui-
dar das necessidades básicas do cliente. Nesta abordagem da teoria aplicada a profissão, a 
enfermeira é o agente responsável que realiza o processo de planejamento para cuidar das 
necessidades básicas do cliente, estabelecendo uma ação direta e atuante da Enfermagem 
diante dos problemas apresentados por ele. 

Por outro lado, Maslow (1954) concebeu a teoria da motivação humana baseada na hie-
rarquia das necessidades humanas básicas. Esta teoria parte do princípio de que todo ser 
humano tem necessidades comuns que motivam seu comportamento no sentido de sa-
tisfazê-las, associando-as a uma hierarquia. O ser humano, como está sempre buscando 
satisfação, quando experimenta alguma satisfação em um dado nível, logo se desloca para 
o próximo e assim sucessivamente. 

As redes de hospitais enfrentam diversos desafios, pois trabalham com enormes quanti-
dades de tecnologia e imensa quantidade de dados e, ao mesmo tempo, tem como funda-
mento oferecer ambientes puros e completamente seguros para seus pacientes. 

São encontrados na literatura estudos desenvolvidos para a automação de cadeiras de ro-
das com a utilização do artifício do comando de voz para promover o deslocamento do 
usuário em ambientes seguros. Barcelos et al. (2011) apresenta um projeto que busca o 
estudo e elaboração de um sistema de reconhecimento de voz em português para ser im-
plementado em cadeira de rodas com comandos mecânicos, visando à autonomia e o 
baixo custo de instalação para pessoas portadoras de deficiência que buscam liberdade de 
locomoção dentro de um ambiente seguro e que não comprometa a integridade física do 
cadeirante.

O desenvolvimento de sistemas e implantação de automatismo em um ambiente hospita-
lar deve atender a uma série de requisitos normativos regidos principalmente pela Agen-
cia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e ainda a legislação aplicável ao setor.

A tecnologia pode e deve ser utilizada para o benefício das pessoas e para algumas esse 
benefício se torna uma necessidade primária e não somente uma comodidade. 

O objetivo do presente trabalho é pesquisar e avaliar a possibilidade do uso de comando 
de voz para automação de leito hospitalar com o propósito de auxiliar o paciente em roti-
nas que aparentemente não poderiam ser executas sem o advento da tecnologia. Rotinas 
como o simples movimento da peseira ou da cabeceira do leito que sem a implantação 
de um automatismo requer a intervenção de um profissional da área da saúde para o 
acionamento manual de uma manivela que promove o deslizamento do mecanismo para 
possibilitar o atendimento ao pedido do acamado. 

Buscar uma forma de viabilizar a automação de leito hospitalar a baixo custo para atender 
a necessidade primária do paciente acamado de movimentar os pés e cabeça sem que seja 
necessária a intervenção de um terceiro.
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Normalmente, a automação diminui os custos e aumenta a qualidade e a velocidade da 
produção, pois aplica técnicas computadorizadas ou mecânicas de controle onde os meca-
nismos verificam seu próprio funcionamento, efetuando medições e introduzindo corre-
ções, sem a necessidade da interferência do homem. Assim, diminui o uso de mão-de-o-
bra em qualquer processo.

Há alguns anos, a automação referia-se apenas a um processo de mecanização, ou seja, 
estava associada diretamente a necessidade do usuário, responsável pelo comando e o 
controle, a ferramenta ou dispositivo, a máquina, que o auxiliava e complementava. En-
tretanto, a necessidade de ampliar as capacidades humanas direcionou o homem para a 
procura de dispositivos que pudessem processar as informações do ambiente, e agir sobre 
o mesmo.

Nos últimos anos, o setor de Eletrônica para Automação evoluiu consideravelmente, bus-
cando se adequar ao novo contexto de competição mundial de equipamentos mais sofisti-
cados, mais acessíveis e ecologicamente corretos por meio da inovação tecnológica. Existe 
uma interação permanente entre fabricantes e clientes para a adequação dos produtos e 
serviços às necessidades dos usuários, levando em conta sempre os avanços tecnológicos 
que ocorrem no mercado. Destaca-se a crescente inovação tecnológica nos processos pro-
dutivos e na utilização da automação industrial, passo determinante para o desenvolvi-
mento de novos produtos, proporcionando maior valor agregado à produção.

MATERIAL E MÉTODOS 

Realizada pesquisa de mercado e identificado quais os tipos de leitos hospitalares que 
suportariam a adaptação dos motores elétricos, bem como a placa de circuitos eletrônicos 
para realizar a comutação das informações através do comando de voz e acionar os mo-
tores para que realizem a ação desejada, que é o principal fundamento desse projeto que 
visa a automação de leito hospitalar a baixo custo para atender necessidade primária do 
paciente acamado de movimentar os pés e cabeça sem que seja necessária a intervenção 
de um terceiro.

Fez-se necessária a identificação de um modelo de motor elétrico ideal a ser utilizado no 
processo de automação do leito hospitalar, visto que existem várias opções disponíveis 
com tecnologia avançadas considerando o critério de viabilidade e baixo custo no proces-
so de instalação e configuração para utilização do comando de voz como ordem primária 
para a realização das ações planejadas.

Todo o processo de automação do leito real será baseado nas normas NBR IEC 601-1, 
NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 601-2-38, que dizem respeito a equipamentos eletrome-
cânicos da área médica, portanto as especificações e as necessidades de cada equipamento 
e do sistema estarão aderentes ao que preconiza as referidas normas.

Realizada pesquisa bibliográfica para busca de conhecimentos específicos, acerca de dife-
rentes fabricantes, obtidas as informações e o entendimento do funcionamento detalhado 
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do motor de corrente contínua com imãs permanentes que utilizam baterias como fonte 
de tensão, a partir de catálogos, artigos, sites, periódicos, entre outros. O uso da pesquisa 
bibliográfica possibilitou maior entendimento sobre os motores de corrente contínua, em 
especial aqueles com imãs permanentes. 

Foram efetuados testes de gravação dos comandos de voz, masculina e feminina, para que 
fosse possível a distinção dos timbres de voz quando da execução dos comandos deseja-
dos. As gravações ocorreram em ambientes com baixo nível de ruído e ainda em ambien-
tes com nível de ruído acentuado buscando melhor resposta ao reconhecimento da voz 
para o envio do pulso elétrico e consequentemente a execução da ação desejada. 

Para que os motores possam atuar no mecanismo que movimenta a peseira e cabeceira do 
protótipo do leito hospitalar, foram acoplados, através de engrenagens de rosca sem fim, 
junto ao local de instalação das manivelas que hoje são utilizadas para o acionamento da 
haste que possibilita o deslocamento das partes móveis.

Foram instalados dispositivos fim de curso para que o sistema possa atuar desligando o 
motor ao chegar ao limite da atuação do mecanismo, seja na peseira ou na cabeceira do 
leito hospitalar.

Os custos dos materiais e componentes já identificados como necessários para a realização 
da automação de um leito hospitalar estão relacionados na Tabela 1. A quantidade rela-
cionada foi orçada para a adequação de uma unidade, o que poderá sofrer alterações de 
quantidades e valores em função do número de leitos a serem automatizados.

Tabela 1 – Custos dos materiais e componentes necessários adaptação dos motores.
ITEM DESCRIÇÃO VALOR 
01 Arduíno UNO R$ 90,00
02 Voice Recognition Module 2 R$ 150,00
03 Motor Elétrico de corrente contínua (02) R$ 450,00
04 Shield Arduino 50ª R$ 200,00
06 Chave de fim de curso R$ 80,00

TOTAL R$ 970,00
Fonte: Adaptado de Labdegaragem (2013)

Resultados e Discussão

Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de apresentar soluções viáveis para a auto-
mação de um leito hospitalar através do comando de voz e encontrou problemas que são 
pertinentes aos processos que podem ser automatizados, tais como: segurança, comuni-
cação, confiabilidade e desempenho dos sistemas, dispositivos biomédicos, entre outros. 

A automação hospitalar passa a requisitar aplicações que visam melhorar os processos 
encontrados no ambiente de um hospital seja na área pública ou privada. Diante desta rea-



224

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

lidade, torna-se necessário buscar uma forma de viabilizar a automação de leito hospitalar 
a baixo custo para atender a necessidade primária do paciente acamado de movimentar os 
pés, a cabeça, ou alternar o decúbito sem que seja necessária a intervenção de um terceiro.

Embora seja conhecida a importância da elevação da cabeceira do leito e da mudança 
de decúbito do paciente como cuidados essenciais na prevenção de pneumonia, úlcera 
por pressão e outras complicações decorrentes do confinamento do indivíduo a um leito, 
são notáveis as dificuldades para a realização desta prática, em virtude de fatores como 
deficiência de pessoal, falta de conscientização e sobrecarga de trabalho da equipe. Para 
auxiliar nas tarefas de rotina buscou-se o desenvolvimento de um protótipo de um leito 
hospitalar com a utilização de motores elétricos para movimentação da peseira e cabeceira 
a serem controlados através de comando de voz, aplicando dentre as opções disponíveis 
uma tecnologia viável e de baixo custo.

A pneumonia é uma das infecções mais frequentes no meio hospitalar e sua ocorrência 
reflete em aumento significativo no tempo de internação e nos custos assistenciais para as 
instituições de saúde.

Os fatores de risco para pneumonia são diversos e podem variar dependendo do quadro 
clínico do paciente. Isso denota a necessidade de vigilância local permanente e condutas 
específicas para prevenção e controle desse evento adverso.

A manutenção da cabeceira do leito elevada a 30-45° é uma das principais recomendações 
para evitar a pneumonia. Essa medida, além de prevenir a bronco-aspiração, contribui 
para uma melhoria no volume corrente ventilatório, diminuindo inclusive os casos de 
atelectasia. Além da pneumonia, a úlcera por pressão é um quadro comum no meio hos-
pitalar e o seu surgimento está diretamente ligado à imobilidade do paciente.

Sabe-se que algumas complicações no quadro dos pacientes internados, dentre elas 
úlcera de pressão e pneumonia, tem como fator de risco a imobilidade do paciente no 
leito.  Alguns problemas podem ser evitados através do uso de materiais e equipamen-
tos adequados para alívio da pressão, mudança de decúbito, cuidados adequados com 
a pele dentre outros. 

Apesar dos avanços nos cuidados em saúde, elas representam uma importante causa de 
morbidade e mortalidade, com impacto na qualidade de vida do paciente e de seus fami-
liares, gerando um problema social e econômico.

A pressão causa a compressão e a possível oclusão dos capilares, a qual se for prolongada 
pode levar à isquemia. O alívio da pressão é a medida profilática mais importante e pode 
ser alcançado por meio do posicionamento adequado do paciente no leito e do uso de 
dispositivos redutores da pressão. Em pacientes sem lesão, o reposicionamento deve ser 
realizado continuamente, com intervalo de duas horas, objetivando a alternância seriada 
dos pontos de apoio. 
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Contudo, alguns estudos revelam que a manutenção da cabeceira elevada e a mudança de 
decúbito de duas em duas horas encontra algumas resistências na prática assistencial, com 
justificativas de que o paciente escorrega na cama, a possibilidade do paciente sentir-se 
desconfortável em determinadas posições, a dificuldade de certificar se a angulação da 
cabeceira está adequada e a sobrecarga de trabalho.

O público alvo a ser atingido é um grupo de indivíduos que estejam acamados, com todas 
as faculdades mentais perceptíveis e que estejam de alguma forma, seja por necessidade 
ou condição física, com os membros superiores imobilizados.

Pode se inferir também que os grupos de pessoas envolvidas na assistência do indivíduo 
acamado serão atingidos de forma indireta uma vez que o processo de automação do leito 
hospitalar minimiza os esforços com a movimentação de dispositivos mecânicos aciona-
dos de forma manual

O uso da pesquisa bibliográfica possibilitou maior entendimento sobre os motores de cor-
rente contínua, em especial aqueles com imãs permanentes para a viabilização da auto-
mação de leito hospitalar a baixo custo para atender a necessidade primária do paciente 
acamado de movimentar os pés e cabeça sem que seja necessária a intervenção de um 
terceiro.

No desenvolvimento do protótipo foram utilizados motores de corrente contínua – CC 
ao invés de desenvolver um circuito inversor para acionar um motor Corrente Alternada 
– CA na automação do leito hospitalar. Com base nos experimentos realizados pode-se 
inferir que para a instalação no leito hospitalar de tamanho real os motores de CC pode-
rão oferecer melhores opções para o controle e montagem na estrutura, visto que são de 
tamanho reduzido e de fácil manuseio.

Na fase atual deste estudo não foi considerada, por questões técnicas, o desenvolvimento 
do mecanismo para a mudança de decúbito. A estrutura utilizada tem por princípio da mo-
vimentação da peseira e cabeceira do leito hospitalar, através do comando de voz, o que de 
fato poderá contribuir para minimizar as ocorrências de úlceras de pressão e pneumonias.

O processo para implantação do sistema automatizado num leito hospitalar está em de-
senvolvimento e os principais obstáculos estão relacionados com o atendimento dos pa-
drões definidos nas normas NBR IEC 601-1, NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 601-2-38, 
que dizem respeito a equipamentos eletromecânicos da área médica, portanto as especifi-
cações e as necessidades de cada equipamento e do sistema deverão estar aderentes ao que 
preconiza as referidas normas.

Após realização dos testes de gravação dos grupos de controle através do Voice Recog-
nition Module 2 foi possível a obtenção de um padrão dos comandos de voz, masculina 
e feminina, sendo possível a distinção dos timbres de voz para execução dos comandos 
desejados com confiabilidade e no menor tempo possível. As gravações foram realizadas 
em ambientes com baixo nível de ruído e ainda em ambientes com nível de ruído acentua-
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do buscando melhor resposta ao reconhecimento da voz para o envio do pulso elétrico e 
consequentemente a execução da ação desejada. 

Após diversos experimentos verificou-se que a adoção de um padrão de voz com os co-
mandos básicos para a movimentação da peseira e da cabeceira do leito hospitalar foi o 
que apresentou melhor desempenho e confiabilidade nas respostas aos comandos solicita-
dos ao sistema. Foram efetuados testes com dispositivos móveis com aplicativos que aten-
dem ao comando de voz, porém o tempo de resposta percebido aos comandos solicitados 
e o mecanismo de acionamento não foram satisfatórios, uma vez que requer um toque na 
tela do dispositivo e por essência o paciente estaria imobilizado sem a condição de efetuar 
o toque na tela do dispositivo para o início de percepção da voz do paciente.
Para a realização dos comandos via Arduíno foi adaptado o código abaixo:

int pin2 = 2; // connected to digital pin 2 (Conectado ao pino digital 2)
int pin3 = 3; // connected to digital pin 3 (Conectado ao pino digital 3)
int pin4 = 4; // connected to digital pin 4 (Conectado ao pino digital 4)
int pin5 = 5; // connected to digital pin 5 (Conectado ao pino digital 5)
int pin6 = 6; // connected to digital pin 6 (Conectado ao pino digital 6)
int pin7 = 7; // connected to digital pin 7 (Conectado ao pino digital 7)
int pin8 = 8; // connected to digital pin 8 (Conectado ao pino digital 8)
int pin9 = 9; // connected to digital pin 9 (Conectado ao pino digital 9)

byte com = 0; //reply from voice recognition (Responder ao reconhecimento de voz)

void setup() 
{ 
Serial.begin(9600);
pinMode(pin2, OUTPUT); // sets the Pin2 to be an output (Define o pino 2 como uma saída)
pinMode(pin3, OUTPUT); // sets the Pin3 to be an output (Define o pino 3 como uma saída)
pinMode(pin4, OUTPUT); // sets the Pin4 to be an output (Define o pino 4 como uma saída)
pinMode(pin5, OUTPUT); // sets the Pin5 to be an output (Define o pino 5 como uma saída)
pinMode(pin6, OUTPUT); // sets the Pin6 to be an output (Define o pino 6 como uma saída)
pinMode(pin7, OUTPUT); // sets the Pin7 to be an output (Define o pino 7 como uma saída)
pinMode(pin8, OUTPUT); // sets the Pin8 to be an output (Define o pino 8 como uma saída)
pinMode(pin9, OUTPUT); // sets the Pin9 to be an output (Define o pino 9 como uma saída)

delay(2000);
Serial.write(0xAA);
Serial.write(0x37);
delay(1000);
Serial.write(0xAA);
Serial.write(0x22);
Serial.write(0x21);
Serial.write(0x23);
}
void loop() // run over and over again (Executar uma e outra vez)
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{
while(Serial.available())
{
com = Serial.read();
switch(com)
{
case 0x11:
digitalWrite(pin2, HIGH); (Envia pulso alto no pino de saída 2)
digitalWrite(pin3, HIGH); (Envia pulso alto no pino de saída 3)
digitalWrite(pin4, LOW); (Envia pulso baixo no pino de saída 4)
digitalWrite(pin5, LOW); (Envia pulso baixo no pino de saída 5)
digitalWrite(pin6, LOW); (Envia pulso baixo no pino de saída 6)
digitalWrite(pin7, LOW); (Envia pulso baixo no pino de saída 7)
digitalWrite(pin8, LOW); (Envia pulso baixo no pino de saída 8)
digitalWrite(pin9, LOW); (Envia pulso baixo no pino de saída 9)
break;
case 0x12:
digitalWrite(pin2, LOW); (Envia pulso baixo no pino de saída 2)
digitalWrite(pin3, LOW); (Envia pulso baixo no pino de saída 3)
digitalWrite(pin4, HIGH); (Envia pulso alto no pino de saída 4)
digitalWrite(pin5, HIGH); (Envia pulso alto no pino de saída 5)
digitalWrite(pin6, LOW); (Envia pulso baixo no pino de saída 6)
digitalWrite(pin7, LOW); (Envia pulso baixo no pino de saída 7) 
digitalWrite(pin8, LOW); (Envia pulso baixo no pino de saída 8)
digitalWrite(pin9, LOW); (Envia pulso baixo no pino de saída 9)
break;
case 0x13:
digitalWrite(pin2, LOW); (Envia pulso baixo no pino de saída 2)
digitalWrite(pin3, LOW); (Envia pulso baixo no pino de saída 3)
digitalWrite(pin4, LOW); (Envia pulso baixo no pino de saída 4)
digitalWrite(pin5, LOW); (Envia pulso baixo no pino de saída 5)
digitalWrite(pin6, HIGH); (Envia pulso alto no pino de saída 6)
digitalWrite(pin7, HIGH); (Envia pulso alto no pino de saída 7)
digitalWrite(pin8, LOW); (Envia pulso baixo no pino de saída 8)
digitalWrite(pin9, LOW); (Envia pulso baixo no pino de saída 9)
break;
case 0x14:
digitalWrite(pin2, LOW); (Envia pulso baixo no pino de saída 2)
digitalWrite(pin3, LOW); (Envia pulso baixo no pino de saída 3)
digitalWrite(pin4, LOW); (Envia pulso baixo no pino de saída 4)
digitalWrite(pin5, LOW); (Envia pulso baixo no pino de saída 5)
digitalWrite(pin6, LOW); (Envia pulso baixo no pino de saída 6)
digitalWrite(pin7, LOW); (Envia pulso baixo no pino de saída 7)
digitalWrite(pin8, HIGH); (Envia pulso alto no pino de saída 8)
digitalWrite(pin9, HIGH); (Envia pulso alto no pino de saída 9)
break;
case 0x15:
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digitalWrite(pin2, LOW); (Envia pulso baixo no pino de saída 2)
digitalWrite(pin3, LOW); (Envia pulso baixo no pino de saída 3)
digitalWrite(pin4, LOW); (Envia pulso baixo no pino de saída 4)
digitalWrite(pin5, LOW); (Envia pulso baixo no pino de saída 5)
digitalWrite(pin6, LOW); (Envia pulso baixo no pino de saída 6)
digitalWrite(pin7, LOW); (Envia pulso baixo no pino de saída 7)
digitalWrite(pin8, HIGH); (Envia pulso baixo no pino de saída 8)
digitalWrite(pin9, HIGH); (Envia pulso baixo no pino de saída 9)
break;

} } }

Na Figura 1 está exposto o esquema geral do circuito utilizado para a disposição dos dis-
positivos, placa Arduíno Uno, o Voice Recognition Module 2, os relés, conectores, bateria e 
motores para acionamento da peseira e cabeceira no protótipo do leito hospitalar.

Figura 1 – Esquema geral do circuito

Na Figura 2 está exposto o esquema elétrico do circuito utilizado para a disposição dos 
dispositivos, placa Arduíno Uno, o Voice Recognition Module 2, os relés, conectores, ba-
teria e motores para acionamento da peseira e cabeceira no protótipo do leito hospitalar.

O processo de automação do leito hospitalar está em fase de implantação e pode-se in-
ferir que com o advento da movimentação do paciente, utilizando o artifício da voz, as 
condições para que ocorram complicações, sendo essas, muitas das vezes, em função da 
imobilização, exceto por prescrição médica ou por uma situação específica de trauma pós-
cirúrgico, poderão ser minimizadas. Considera-se ainda que o período de recuperação do 
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paciente poderá ser abreviado em função das condições favoráveis para a recuperação do 
quadro clínico.

Figura 2 – Diagrama elétrico do circuito

Acredita-se que a inexistência de leitos hospitalares com sistemas automatizados interfere 
direta ou indiretamente no tempo médio de recuperação dos pacientes, além de potenciali-
zar a ocorrência de complicações no quadro clínico em função da imobilização do mesmo.

O desenvolvimento de um sistema que permita a automação do leito hospitalar utilizando 
comando de voz e com tecnologia de baixo custo visa atender ao conceito de Humaniza-
ção das Engenharias e da Saúde buscando suprir uma melhor condição para o paciente 
acamado, além de fomentar o setor industrial para a produção de novos negócios.

CONCLUSÃO

Em função dos problemas percebidos quando do desenvolvimento do protótipo do leito 
hospitalar o processo de automação do leito hospitalar em tamanho real está em fase de 
desenvolvimento.

Como o processo de automação do leito real ainda não ocorreu não se definiu um tipo 
específico de motor, embora pode se inferir que os motores de passo poderão ser uma 
opção para o acoplamento no mecanismo que promove o deslizamento das barras para o 
acionamento da peseira e cabeceira. Uma das vantagens percebidas é a possibilidade de 
programar as paradas em ângulos específicos de inclinação, principalmente da cabeceira, 
para a prevenção da pneumonia.

Verificado que dentre as opções disponíveis a tecnologia viável e de baixo custo para a 
utilização do comando de voz para o acionamento de dispositivos elétricos é a utilização 
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do Voice Recognition Module 2 que pode ser acoplado a placa do Arduíno UNO que por 
sua vez utiliza código aberto para sua programação.

Para o desenvolvimento do hardware microprocessador foi utilizado microcontrolador 
Arduíno UNO e o Voice Recognition Voice Module 2 que associado ao software de código 
livre em C++ permitiu o gerenciamento do mecanismo utilizado para o acionamento dos 
motores elétricos adaptados para a movimentação das articulações projetadas.

Desenvolvido protótipo de um leito hospitalar e efetuada a adaptação de motores elétricos 
para a movimentação da peseira e cabeceira acionados por comando de voz e observado 
que os propósitos foram atingidos em sua totalidade.
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Introdução: Os sistemas de esgotamento sanitário não atendem toda a população brasilei-
ra, principalmente, em regiões onde não há recurso financeiro para implantação das insta-
lações destinadas a coleta, transporte, tratamento e disposição final das águas residuárias. 
Como alternativa simples e conveniente para o tratamento de esgoto doméstico, temos 
os sistemas wetlands, solução prática e eficiente para cidades pequenas e comunidades 
isoladas. Objetivos: O presente trabalho objetiva avaliar a viabilidade técnica do sistema 
wetlands de tratamento de esgoto sanitário com utilização de macrófitas. Material e Mé-
todos: Para tanto, foram montados dois sistemas de tratamento de efluente no laboratório 
de Engenharia Ambiental das Faculdades Santo Agostinho, com fluxo vertical e intermi-
tente (batelada), contendo três células em série e volume útil de, aproximadamente, 11,6 
L. O primeiro sistema (S01) possuía somente o meio filtrante e o segundo sistema (S02) 
continha o meio filtrante e as plantas aquáticas, a taboa (Typha Domingensis). Os sistemas 
foram alimentados com amostra de esgoto bruto da ETE - Montes Claros, coletado em 
abril de 2015, permanecendo por um tempo de detenção hidráulico de cinco dias em 
cada célula. Foram avaliados parâmetros físico-químicos e microbiológicos das amostras 
de esgoto bruto e do efluente tratado na saída de cada célula do tratamento, em ambos 
os sistemas. Resultados: Os resultados alcançados para os parâmetros físico-químicos e 
microbiológico avaliados apresentaram-se satisfatórios no que se refere aos padrões de 
lançamento de efluentes domésticos em corpos d’água, conforme a Resolução Conama nº 
430/ 2011. Ambos os sistemas (S01 e S02) foram eficientes na remoção de matéria orgâ-
nica, porém, os resultados das análises mostraram uma eficiência de remoção de matéria 
orgânica maior no sistema S01, com uma eficiência de 95,8%, em relação ao S02, que ob-
teve uma eficiência de 94,4%. No que se refere aos parâmetros fósforo total e nitrogênio 
amoniacal, verificamos que o sistema S02 (wetlands) teve uma maior taxa de remoção, 
demonstrando a influência que as zonas de raízes podem desempenhar para a absorção 
desses nutrientes. Conclusão: Diante dos resultados obtidos, concluímos que o uso dos 
sistemas wetlands para o tratamento de efluentes domésticos é eficiente e contribuiria para 
a melhoria das condições sanitárias e da qualidade dos corpos d’água. 
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Resumo: Estima-se que no Brasil existem cerca de 6,5 milhões de deficientes visuais. Há 
muitos anos a integração de pessoas com deficiência visual na sociedade enfrenta diver-
sos problemas. Um dos principais problemas é a integração dos portadores de deficientes 
visuais que deriva-se da falta de acessibilidade e locomoção, além do preconceito e acei-
tação da sociedade. O presente trabalho tem como principal objetivo a construção de um 
protótipo eletrônico para a orientação de portadores de deficiência visual em seu dia a 
dia, isentando assim, a presença de acompanhantes ou até mesmo “cão-guia”. O protótipo 
é composto por uma bengala, um sensor ultrassônico, um arduíno UNO (micro controla-
dor Atmega 328), uma fonte de 9V para alimentação e um fone para ouvido. O instrumen-
to tem como principal funcionalidade a detecção de todos e quaisquer tipos de obstáculos, 
fazendo aferições e assim informando ao seu portador.

Palavras-chave: Deficientes visuais. Acessibilidade. Protótipo. 

Abstract: In Brazil there are about 6.5 million visually impaired. For many years the inte-
gration of people with visual disabilities in society faces many problems. A major problem 
is the integration of people with visually impaired that derives from the lack of accessibil-
ity and mobility, beyond prejudice and acceptance of society. This study aims to build an 
electronic prototype for the guidance of visually impaired individuals in their daily lives, 
thus exempting the presence of companions or even “ guide dog “ . The prototype consists 
of a cane, an ultrasonic sensor, an UNO Arduino ( Atmega 328 microcontroller ) , a source 
of 9V for charging and a headset to ear. The instrument’s main feature detection of any and 
all kinds of obstacles , making measurements and thus informing the bearer.

Key words: Visually impaired. Accessibility. Prototype.
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INTRODUÇÃO

Identificamos na história das diversas sociedades, relatos de pessoas com deficiências. 
(SILVA, 1987)

 A Organização Mundial da Saúde (OMS), por meio da Classificação Internacional de Fun-
cionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), define deficiência como “problemas nas funções 
ou nas estruturas do corpo, como um desvio significativo ou uma perda” (p. 21).

As pessoas que possuem deficiência visual são caracterizadas pela incapacidade ou limi-
tações no ato de “olhar”. Pode-se entender por deficiência visual, a impossibilidade parcial 
ou total da capacidade visual, resultante de alterações no sistema visual ou no globo ocular 
(MIRANDA, 2001).

As causas mais comuns de deficiência visual são adquiridas pelo bebê, no tempo em que 
ele permaneceu na gestação, ou seja, causas congênitas, como: Atrofia óptica, glaucoma 
congênito, corioretinite, retinopatia da prematuridade, catarata congênita e deficiência 
visual cortical. Podemos destacar também as causas de deficiência visual adquirida por 
doenças: Catarata, deslocamento de retina, glaucoma, degenaração senil, diabetes, trau-
mas oculares (BRASIL, 2005).

A sociedade tem um conceito do deficiente visual relacionando-o à imagem de uma pessoa 
depressiva, que vive na escuridão, que depende de outras pessoas para conseguir realizar 
suas atividades, como se fossem incapazes de terem uma vida independente e saudável. 
Pensar em ser cego, é uma indagação traumática que perturba a ideia de que o são pessoas 
que possuem inúmeras dificuldades em sua vida, além de físicas, motoras, cognitivas e 
emocionais (AMIRALIAN, 1997).

O projeto consiste em uma bengala sensorizada para deficiente visual. Seu funcionamento 
resume-se a um sensor acoplado à ponta de uma bengala que envia sinais informando a 
distância de um obstáculo à um microcontrolador, que processa este sinal e envia um si-
nal sonoro, via fone de ouvido, alterando a frequência de acordo com a distancia lida pelo 
sensor.

O objetivo principal do projeto proposto é permitir ao deficiente visual que ele possa se 
locomover sem esbarrar em obstáculos a sua frente, uma vez que, tendo a informação de 
qual distancia se encontra um obstáculo, o usuário pode desviar do mesmo ante de colidir. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi utilizado um sensor ultrassônico para fazer a aferição da distancia dos obstáculos. 
Estes sensores se caracterizam por operar por um tipo de radiação não sujeita a interfe-
rência eletromagnética e totalmente limpa, o que pode ser muito importante para este tipo 
de aplicação. O princípio de operação desses sensores é exatamente o mesmo do sonar, 
usado pelo morcego para detectar objetos e presas em seu voo cego. São emitidas ondas 
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ultrassonoras que refletem em obstáculos, até mesmo muito pequenos, e retorna ao sen-
sor. O tempo de percurso da vibração ultrassônica é o elemento principal para o cálculo 
da distancia do obstáculo.

O responsável pelo processamento do sinal do sensor é o Arduíno Uno, que possui um 
microcontrolador Atmega328, programável em linguagem C (E alguns comandos especí-
ficos do arduíno). Ele é responsável também por enviar ao fone de ouvido um sinal sonoro 
com a frequência condizente a distancia lida pelo sensor. 

O Arduíno Uno é uma placa de microcontrolador baseado no ATmega328. Ele tem 14 
pinos de entrada/saída digital (dos quais 6 podem ser usados como saídas PWM), 6 en-
tradas analógicas, um cristal oscilador de 16MHz, uma conexão USB, uma entrada de ali-
mentação uma conexão ICSP e um botão de reset. Ele contém todos os componentes ne-
cessários para suportar o microcontrolador, simplesmente conecte a um computador pela 
porta USB ou alimentar com uma fonte ou com uma bateria e tudo pronto para começar.

Ao chegar a uma distancia de aproximadamente 30 centímetros de um obstáculo, o arduí-
no envia ao fone de ouvido uma mensagem de “Pare!”, para evitar a colisão. Esta mensa-
gem foi gravada, com o auxilio de um software de gravação de áudio (Audacity) e conver-
tida para um formato em que fosse possível ser reproduzido no arduíno. Para a conversão 
do áudio foi utilizado o software EZ CD Áudio converter, deixando o arquivo final em for-
mato WAV, 8 bits e 8KHz. Um conjunto de números, referentes à amostragem deste som 
em arquivo WAV, é conseguido a partir de outro software (EncodeAudio) e colocado em 
um vetor no arquivo fonte do Arduíno, esta amostragem será o áudio lido pelo arduíno.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O sensor, acoplado na extremidade da bengala, faz uma aferições de distancias a partir de 
2 centímetros a 5 metros, com uma precisão média de 96%, tendo um rendimento ainda 
mais satisfatório para distancias mais próximas.

Quando a leitura de obstáculos do sensor está em uma distancia acima de 150 centíme-
tros o sinal sonoro (Beep) é enviado, ao fone de ouvido, com um intervalo de tempo de 
3 segundos, indicando a ausência de obstáculos próximos. Com leituras entre 80 e 150 
centímetros, o Beep é enviado com intervalos de 2,5 segundos. 

Com leituras entre 80 e 50 centímetros, 50 e 30 centímetros e 30 e 15 centímetros, o inter-
valo entre os sinais de Beep são, respectivamente, 1500, 1200 e 700 milissegundos. Já com 
leituras abaixo de 15 centímetros, além do Beep, enviado com intervalos de 300 milisse-
gundos, é enviado, também, um sinal audível com a mensagem “Pare!”, evitando colisões. 
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Código Fonte
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluímos que os resultados apresentados foram satisfatórios, os sensores apresentaram 
um bom tempo de resposta para fazer a leitura da distância e enviar o sinal ao fone con-
dizente com a leitura aferida com isso. O próximo passo é implementar o projeto. A ideia 
final é embutir uma câmera juntamente com o sensor a um boné; o sensor faria o mesmo 
papel inicial e a câmera identificaria qual o tipo de obstáculo existente, desta forma o de-
ficiente visual será cada vez mais independente.
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Objetivo: Buscando inovações tecnológicas no sentido de reaproveitar ou reciclar mate-
riais para uso em rodovias, esse trabalho teve como objetivo investigar a possibilidade de 
produzir placas de concreto com reforço de uma matriz polimérica a base de borracha.

Metodologia: Para a realização desse estudo foram produzidos blocos retangulares de 
concreto com dimensões aproximadas de 24 cm x 4,5 cm x 60 cm, compostos por longa-
rinas de borracha descartadas, procedentes da troca de correias de motores automotivos. 
Os blocos foram produzidos a partir de moldes de madeira com longarinas de borracha, 
sendo posteriormente preenchidos com concreto de resistência à compressão equivalente 
aquela utilizada para pavimentação em rodovias (fck = 30 MPa). Depois disso, os blocos 
foram imersos em água, onde permaneceram durante o período de 21 dias. Para efeito 
comparativo, também foram produzidos blocos de concreto sob as mesmas condições, 
mas sem a introdução de longarinas de borracha. Decorrido o tempo de cura, os blocos 
foram submetidos ao ensaio de flexão em três pontos para a determinação das resistências 
de flexão e tração na flexão. Para isso, as placas foram rompidas em uma prensa hidráulica, 
utilizados os procedimentos descritos na ABNT-NBR12142 e 12143. 

Resultados: Os resultados dessa pesquisa mostraram que as placas de concreto com bor-
racha resistem a um alto grau de flexão, antes da ruptura total do concreto. Também foi 
possível observar que os blocos dobraram a capacidade de resistência à flexão em relação 
aos blocos sem adição das longarinas de borracha. A introdução de longarinas de borra-
cha reduziu o peso próprio dos blocos de concreto investigados. 

Conclusão: Com os resultados desse estudo foi possível concluir que a introdução de 
borrachas em blocos de concreto contribui para o aumento da resistência mecânica e da 
capacidade de deformação, sendo constatada a viabilidade de produção desses blocos para 
concretos de rodovias. Contudo, ainda se faz necessário a realização de outros ensaio para 
caracterização de outras propriedades que atestem a possibilidade de uso desses materiais.
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2Professor do Curso Engenharia Civil das Faculdades Santo Agostinho, Especialista, 
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A escassez de água é uma realidade cada vez mais visível, e tendo em vista que a água é um 
recurso natural e fonte limitada, questões como a preservação, reutilização e conservação 
são cada vez mais importantes nos dias atuais. Uma forma de se reduzir a utilização das 
águas vindas de concessionárias é reaproveitar a mesma que é usada no dia a dia nas re-
sidências em diversas formas, essas atitudes além de baratear a conta, preserva e cuida do 
meio ambiente. Este estudo tem como finalidade propor alternativas cabíveis em residên-
cias para a redução do consumo de água potável através do reuso de águas cinza e também 
a água da chuva. Tendo como medidas o reuso das águas provenientes dos banhos ou da 
lavagem de roupa e louças, é ate mesmo fazer o tratamento físico desta para reter partícu-
las poluidoras, deixando assim a água mais limpa podendo ser retornada aos chuveiros, 
e devidamente tratadas usadas novamente em bacias sanitárias, lavagem de roupas, lim-
peza da casa em geral, na irrigação, no paisagismo, desde que não ofereça riscos à saúde, 
e para que não haja desperdício no sistema, métodos são utilizados para que não possua 
vazamentos e como identificá-los para corrigi-lo corretamente. São consideradas de suma 
importância, todas as medidas tomadas com o intuito de se economizar e reutilizar a água, 
desde redutores de vazão, técnicas de reuso e tratamento e utilização de água da chuva, 
medidas consideradas simples, mais com grande potencial quando se diz respeito ao con-
sumo consciente da água.
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Introdução: O emprego da madeira roliça eucalipto como material estrutural, vem sendo 
uma das principais alternativas sustentáveis e proporciona segurança, à funcionalidade, à 
durabilidade e à economia, é necessário o conhecimento das suas propriedades físicas e 
mecânicas, as quais são determinadas por meio de ensaio  padronizado. Objetivos: Foram 
realizados os ensaios de compressão paralela às fibras nas peças estruturais de madeira 
eucalipto, para a determinação da perda de resistência mecânica  paralela às fibras de 
amostras que apresentavam trincas após ter sofrido perda brusca de umidade,comparadas 
amostras sem trincas.Material e Métodos:Foram feitos dois lotes ,o primeiro com  três 
amostras de eucalipto 30 cm perfeitas e outras 3 amostras com trincas,decorrentes da 
secagem inadequada causando um defeito que e a trincas,as amostras sofreram compres-
são em um prensa hidráulica,depois comparados aos resultados dos dois lotes analisados.
Resultados: Após serem comprimidas as madeiras roliças que tinham trincas tiveram uma 
perda de resistência. Conclusões: Será analisando se a perda de resistência traz influencia 
nas resistências das estruturas de madeira roliça.
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RESUMO

O cérebro humano é formado de tecidos e células nervosas, que estrategicamente funcionam para 
conduzir, processar, interpretar estímulos sensoriais e gerar respostas motoras específicas a cada 
necessidade. Por exemplo, quando uma pessoa deseja acender uma lâmpada, é gerado um estí-
mulo elétrico, que em milésimo de segundo chega ao córtex cerebral, no sistema nervoso central, 
após a interpretação, uma resposta motora elétrica percorrerá o trajeto de volta ao sistema nervoso 
periférico, passando por neurônios e nervos motores até acionar os músculos a se contraírem e 
a pessoa movimentar o braço e acender a lâmpada. A eletricidade que se propaga nas idas e vin-
das de informações em diferentes tipos de ondas de acordo com a natureza do estímulo que são 
captadas por eletrodos, como no exame de eletroencefalograma, que permite avaliar as condições 
do encéfalo através de ondas elétricas registradas. Durante o processamento de um determinado 
estímulo, a área do córtex responsável por esta função concentra maior atividade elétrica devido 
aos milhares de neurônios mobilizados para conduzir, realizar sinapses, decodificar e gerar as 
respostas. O lobo frontal é a região responsável pelas mensagens relacionadas ao planejamento, 
iniciativa, raciocínio e intuição, desencadeando um acúmulo de eletricidade quando a pessoa de-
seja algo que precisa ser planejado, como acender a lâmpada, mas a resposta gerada só chegará aos 
músculos se a pessoa não possuir limitações físicas que impeçam o trajeto do estímulo e a execu-
ção deste pelo músculo. Pessoas com deficiência motora momentânea ou permanente e com o cór-
tex saudável processam os estímulos sensoriais, mas não implementam as respostas motoras pela 
incapacidade anatômica e fisiológica. Nesta situação, acionar dispositivos para ligar uma televisão, 
mudar a posição da cabeceira da cama a que se encontra ou solicitar algo, representa um desafio 
muitas vezes intransponível. A possibilidade de captar as ondas cerebrais destas pessoas e ativar 
dispositivos para atender suas necessidades, provoca a transposição de barreiras físicas e permite 
independência nas atividades diárias. O trabalho desenvolvido teve como objetivo desenvolver 
um mecanismo capaz de detectar as frequências das ondas cerebrais e possibilitar o acionamento 
de qualquer dispositivo desejado. O protótipo baseia-se em um mecanismo para captação das 
ondas referente aos momentos de concentração e planejamento, foi composto por um sistema de 
transmissão (sensor, conversor e transmissor bluetooth)  e um sistema de recepção (receptor blue-
tooth, Arduino e reles e/ou conversor PWM) aliado à hardware e softwares para integração dos 
sistemas. Os resultados mostraram que o protótipo desenvolvido obteve êxito, as ondas foram 
captadas e acionaram dispositivos, levantando a cabeceira de uma cama hospitalares, movimento 
em rodas de carros de brinquedo, girando a hélice de drone para que alce vôo. As aplicações po-
dem ser as mais variadas e adaptação do protótipo a cada indivíduo e tarefa a ser executada é de 
simples manejo, o que permite inferir na mudança de paradigmas e melhora da qualidade de vida 
das pessoas com limitações motoras, e sua principal vantagem e que o sistema é todo configurado, 
permitindo que diferentes indivíduos possam acionar diferentes dispositivos.
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ABSTRACT

The human brain consists of nerve tissue and nerve cells which strategically act to con-
duct, to process, to interpret sensory stimuli and generate specific sensory responses when 
it is needed. For example, when a person wishes to turn on a light, it is generated an elec-
trical stimulus which in milliseconds reaches the cerebral cortex located in the central 
nervous system. After the interpretation, an electric motor response goes back to the pe-
ripheral nervous system, going through neurons and motor nerves to trigger the muscles 
to contract and then, the person moves the arm to turn the light on. The electricity that 
propagates by the traffic of information on different types of waves, which depend on the 
different types of stimulus, and are captured by electrodes, as it happens in the electroen-
cephalogram test, which evaluate the encephalon conditions through the registration of 
electrical waves. During stimulus processing, the area of the cortex responsible for this 
function concentrates a high rate of electrical activities due to the thousands of neurons 
mobilized to conduct, make synapses, decode and generate responses. The frontal lobe 
is the region responsible for the messages related to planning, initiative, reasoning and 
intuition, triggering an accumulation of electricity when a person wants something that 
needs to be planned, such as turning on the light, but the response generated only reach-
es the muscles if the person does not have physical limitations that prevent the stimulus 
path and the execution by the muscles. People with momentary or permanent physical 
disabilities and healthy cortex they  process the sensorial stimulus, but do not implement 
motor responses because of the anatomical and physiological disability. In this case, trig-
gering devices to turn on a TV, to change the position of the head of the bed or to ask for 
something, this represents a huge challenging. The possibility of capturing people’s brain 
waves to enable devices to meet their needs, leads to the elimination of physical barriers 
and allows independence in daily activities. The work which was done, aimed to develop 
a mechanism to detect the brain wave frequencies and through that, enable the operation 
of any desired device. The prototype is based on a mechanism to uptake the waves related 
to the concentration and planning moments, it is composed by a transmission system 
(sensor, converter and Bluetooth transmitter) and a receiving system (Bluetooth receiver, 
Arduino and relays and/or PWM converter) combined with hardware and software for 
system integration. The results showed that the developed prototype obtained success, 
the waves were captured and triggered devices, controlling a hospital bed, moving toy car 
wheels, and turning on the propellers of a drone. The applicability options are vast and 
adaptation of the prototype to each person and to different tasks is quite simple, what al-
lows us to break paradigms and an improvement on quality of life of people with mobility 
limitations, and the main advantage is that the system is set to allow different people to 
trigger different devices.

1. INTRODUÇÃO

Em um futuro próximo substituir os dispositivos de acionamento de equipamentos eletrô-
nicos, controlar máquinas industriais, parar ou colocar em funcionamento, controlar ou 
impedir a entrada em estado de sono, avaliar o nível de atenção ou permitir que indivíduos 
com deficiências físicas possam acionar equipamentos sem necessidade de ajuda, pode se 
tornar algo habitual. As limitações físicas temporárias ou permanentes podem diminuir a 
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qualidade de vida e criar desafios constantes (TORRES; VIEIRA, 2014; KOO et al, 2014). 
A dependência constante de um cuidador, a dificuldade em expressar e satisfazer suas 
necessidades, a incapacidade de atender as mínimas atividades diárias como mudar um 
canal de televisão, podem não configurar problemas a serem resolvidos. Segundo Man-
sini (2001 apud Medola et al, 2011) “Estima-se que, no Brasil, aproximadamente 11.300 
pessoas ficam paraplégicas ou tetraplégicas por ano.” Os diversos tipos de traumas podem 
deixar seqüelas irreversíveis e limitas a qualidade de vida do indivíduo.

A lesão traumática da medula espinhal cervical é um problema alta-
mente preocupante no atendimento ao paciente traumatizado em todo 
o mundo, devido ao alto risco de óbito, e de sequelas graves que acarre-
tam sérias limitações permanentes tanto físicas quanto sociais e profis-
sionais permanentes. (PINHEIRO et al, 2011)

Com a capacidade de processamento cerebral preservada pode-se elaborar formas de ava-
liação eletromagnética para transpor com êxito as barreiras anatomofisiológicas impostas 
pela deficiência.

O cérebro saudável trabalha eletricamente e ondas cerebrais se diferenciam em frequên-
cias de maior ou menor intensidade relacionado ao tipo de estímulo que as originaram e 
direciona-se a áreas predeterminadas de processamento e geração de respostas motoras 
específicas, organizando assim, as milhares de informações que chegam de todas as re-
giões do corpo a todo momento (MOORE, DALLEY e ARGUR, 2014). Os estímulos sen-
soriais provocam a inversão iônica intra e extra neuronal gerando, pela entrada de cátions 
no citoplasma, ondas elétricas neuronais, que podem se classificar em ondas Delta (1–5 
Hz), Teta (4–7 Hz), Alfa (8–13Hz), Beta (14–30Hz). Quando há uma concentração de 
pensamento ou desejo, as ondas elétricas são direcionadas para a região frontal do cérebro 
(TORTORA, 2010).

Atualmente a tecnologia da eletroencefalografia possibilita avaliar a atividade cerebral 
(KELMANN e BERNARDO, 2012). O uso do eletroencefalograma associado a um hard-
ware e software específicos, possibilita melhorar a mobilidade da pessoa ou até identificar 
um desejo fisiológico ou psicológico e independente de possuir ou não controle de coor-
denação motora, provocar sua realização por acionamento de dispositivos pré-programa-
dos. Ao conhecer o funcionamento cerebral pode-se desenvolver mecanismos que captem 
a eletricidade concentrada no lobo frontal, processem e desencadeiem sua manifestação 
ou execução de forma eficiente.

1.1 Justificativa

Pessoas com limitações físicas temporárias ou permanentes enfrentam grandes dificulda-
des para realizar as tarefas mais básicas como escrever, usar um telefone ou acionar um 
dispositivo. Atualmente a tecnologia da eletroencefalografia (EEG) associada a um hard-
ware e software específico possibilita criar mecanismos para aumento da independência e 
da qualidade de vida.
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Com esta pesquisa busca-se contribuir no avanço da tecnologia em encefalograma e sua 
associação a mecanismos de teleprocessamento, para diminuir a necessidade de acom-
panhante para portadores de necessidades físicas no intuito de melhorar a vida diária e a  
qualidade de vida.

2. OBJETIVOS

2.1 Delimitações do tema

Controle de dispositivos por ondas cerebrais.
a)  Geral

Desenvolver um mecanismo capaz de detectar as frequências das ondas cerebrais e possi-
bilitar o acionamento de qualquer dispositivo desejado. 
b) Específicos

 Projetar um sistema de detecção das ondas cerebrais, conectando o sensor de prata ao 
amplificador, conversor A/D e o dispositivo de comunicação de tecnologia  bluetooth;

 Introduzir dentro do microcontrolador Arduíno um programa em linguagem C++ 
que execute o controle dos sensores e acione o dispositivo desejado;

 Configurar o sistema de transmissão Bluetooth para que o sistema de recepção blue-
tooth não conecte com outro equipamento;

 Acionar um carro elétrico em miniatura, um drone com controle PWM (modulação 
de largura de pulso) e um protótipo de uma cama hospitalar.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Segundo Cortez e Silva (2013) “A atenção pode ser representada como um sistema de 
áreas anatômicas desempenhando as funções de alerta, orientação e controle executivo.” 
As ondas geradas nestes momentos de atenção, ondas Beta, podem se captadas por um 
sensor que desencadeará todo o processo de manipulação ambiente.

Para a captação das ondas cerebrais Beta, foi utilizado um sensor BMD101(conforme fi-
gura 05), que é um eletrodo em forma de disco com diâmetro de 12 mm, a base é de 
cloreto de prata (por ser um material que não se desgastar e nem interagem com a pele 
humana). Sua detecção não é evasiva, esta facilidade faz com que não cause nenhum tipo 
de mal-estar ao indivíduo. Este sensor foi alimentado com uma diferença de potencial de 
2.0 volts. O sensor apresenta uma resistência elétrica de 0,415 [MΩ]. Seu funcionamento 
é baseado na lei de Ohm, gerando portando, uma corrente elétrica de 4,82 [μA], devido a 
diferença de potencia de 2V. O impulso elétrico oriundo da atividade cerebral produzirá 
uma corrente elétrica neuronal, que por indução modifica o valor e frequência desta cor-
rente elétrica, como já sabemos a frequência e valores da corrente padrão, sabe-se que esta 
modificação é exatamente a frequência e intensidade do pensamento. 
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Figura 5. Sensor BMD101. Fonte: http://www.aliexpress.com/item/Promotion-DIY-Geek-electronics-
NeuroSky-EEG-device-brainwave-module-chip-headset-TGAM-BMD101-stainless-steel-

round/1371320118.html. Elaboração: Autor

Para o desenvolvimento do protótipo foi utilizado a IDE versão 1.6.3 do Arduíno, uti-
lizando a linguagem de programação C/C++. Como esta IDE se trata de um software 
embarcado, isto é, feito especificamente para funcionar em dispositivos com recursos de 
processamento e memória escassos, ao se comparados aos computadores convencionais. 
O computador pessoal serve de interface de programação na compilação do código via 
conexão USB para o Arduíno, e depois se desconecta e não sendo mais necessário. Com 
isto a placa do Arduíno executará automaticamente assim que for energizada, não sendo 
necessário o uso do computador pessoal. 

O objetivo principal do software é detectar e classificar a onda Beta, que é responsável por 
determinar a vontade ou intenção do sentido de atenção do indivíduo, oriundas do córtex 
frontal do cérebro, desta forma, o microcontrolador controla e integra o funcionamento 
dos diversos componentes de hardware acionando os comandos do usuário, a fim de aler-
tar e proporcionar segurança no controle ao uso do dispositivo a ser controlado. Na figura 
06 está representada toda a estrutura de hardware do sistema, desde a coleta de dados pelo 
sensor no cérebro, o conversor A/D, a transmissão dos dados e o controle realizado pelo 
microcontrolador no acionamento dos dispositivos desejados.

Figura 6. Arquitetura de Hardware. Elaboração: Autor
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Dispositivos Controlados

Os dispositivos escolhidos para ser acionados foram:
 um drone, que será acionado por um circuito PWM que modulará a sua saída de acor-

do com a intensidade das ondas Beta;
 um carro motorizado em miniatura;
 uma cama hospitalar.

a) Drone

O drone (do inglês zangão por fazer zumbido) é um equipamento que possui 04, 06 ou 
08 hélices, impulsionado por motores trifásicos sem escova, devido a necessidade de uma 
velocidade muito alta de rotação, conforme figura 07, é capaz de voar e é manobrado atra-
vés de um controle a distância. Nos últimos meses, os drones tem chamado mais atenção 
e eles são equipados para resistir a vários tipos de trabalhos, incluindo os mais pesados e 
também em ambientes de difícil acesso. De acordo com a concentração, as ondas Beta são 
geradas e o drone é acionado para estabelecer vôo.

Figura 7. Drone. Elaboração: Autor

Veículo motorizado em miniatura

Qualquer veículo motorizado pode ser acionado, isto é, seu funcionamento está ligado 
proporcionalmente com a quantidade e intensidade de ondas geradas, quanto maior o 
tempo de emissão de ondas beta detectadas, maior tempo o carro permanecerá acionado, 
conforme na figura 08.

Figura 8. Veículo motorizado. Elaboração: Autor
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O funcionamento do carro foi realizado através de um shield (escudo) pela necessidade de 
uma corrente maior para o acionamento dos motores.

Cama hospitalar 

A automação hospitalar passa a requisitar aplicações que visam melhorar os processos en-
contrados no ambiente de um hospital seja na área pública ou privada. Diante desta reali-
dade, torna-se necessário buscar uma forma de viabilizar a automação de leito hospitalar 
de baixo custo para atender a necessidade primária do paciente acamado de movimentar 
os pés, a cabeça, sem que seja necessária a intervenção de um terceiro. Para isto foram ins-
talados dois motores de corrente contínua em um protótipo de cama hospitalar. Com isto 
de acordo com as ondas geradas no lobo frontal, o acamado aciona a parte que levanta a ca-
beça e se sua concentração permanecer alta, a segunda parte da cama, que repousa os pés, 
será acionada. A seguir, a figura 9 ilustra a imagem real do protótipo da cama hospitalar.

Figura 9. Protótipo da cama hospitalar. Fonte: II Feincitec Feira de tecnologia do CREA- MG, realizada 
dia 11 de dezembro de 2014.. Disponível no: http://globotv.globo.com/rede-globo/mgtv-1a-edicao/v/feira-

reune-invencoes-na-area-da-tecnologia-em-belo-horizonte/3822354/. Escala 1:4. Elaboração: Autor

Qualquer que seja o equipamento poderá ser acionado através de relés, substituindo o 
acionamento manual, como por exemplo, uma cadeira elétrica de rodas, dispositivos de 
segurança como portão eletronico, e tambem pode-se evitar que funcionários executem 
maquinas e equipamentos se não estiverem com a devida atenção, como uma guilhotina.

 Pode-se também expressar uma vontade dormir, de acordo com o nível de relaxamento 
(ondas de baixa frequência, Delta, Teta e Alfa) ou de comer, atender a necessidades fi-
siológicas ou comunicar a sensação de dor, descobrir se o indivíduo é mais atencioso ou 
despendido, medir o índice de estresse durante as atividades do cotidiano do ser humano 
de acordo com o nível de atenção (onda de alta frequência, Beta).

Funcionamento do Protótipo

Para processar e converter o sinal oriundo do sensor localizado no córtex central do cé-
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rebro foi usado o conversor A/D TGAM1 que utiliza o microprocessador TGAT1-L64, 
conforme figura 10, que recebe o sinal vindo do sensor BMD101, amplifica e transforma 
este sinal em um sinal digital com velocidade de 57600 bits por segundo. Assim será pro-
cessado um sinal com rapidez e eficácia desejada.

Figura 10. Conversor A/D TGAM1 com microprocessador TGAT1-L64. Elaboração: Autor

Transmissor Bluetooth

Para que o sinal oriundo do transmissor possa ser detectado pelo microcontrolador, foi 
utilizado um dispositivo de transmissor bluetooth que funciona com a emissão e recepção 
de radiofrequências, foi configurado para que seja auto conectado pelo endereço MAC, já 
que não há uma forma de digitar uma senha de acesso, conforme figura 11. Desta forma 
não permitindo que outros dispositivos se conectem ou que outro dispositivo tenha aces-
so as informações oriundas da transmissão do conversor A/D.

Figura 11. Configuração do transmissor Bluetooth. Elaboração: Autor

Programação do microcontrolador.

Para que o microcontrolador acione as saídas modulando o circuito PWM ou o aciona-
mento do motor do carro motorizado, foi desenvolvido um programa em linguagem C++.

Primeiramente, foram definidas todas as variáveis a serem utilizadas.
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#include <AFMotor.h> // define a biblioteca do Arduino de acionamentos de motores
#define BAUDRATE 57600// taxa de transmissão de dados
#define DEBUGOUTPUT 0 //define depuração = 0
#define pin2  2 // define utilização do pino 2
#define pin3  3  // define utilização do pino 3
#define pin4  4 // define utilização do pino 4
#define pin5  5 // define utilização do pino 5
#define pin6  6 // define utilização do pino 6
#define pin7  7 // define utilização do pino 7
#define pin8  8 // define utilização do pino 8
#define pin9  9 // define utilização do pino 9
byte checksum = 0;  // define que a soma das variáveis é igual a zero
int tamanho = 0; tamanho do pacote de dados é igual a zero
byte pacote[64] = { 0}; define que o tamanho dos da dados é de 64 bits.
byte atencao = 0; seta o pacote de dados igual a zero
long ultimo_pagote = 0;  seta o ultimo pacote de dados igual a zero
boolean pacote = false; seta como binário e valor igual a zero.
motor.setSpeed(200); // setup da velocidade do motor 200 bits por segundo
AF_DCMotor motor(1, MOTOR12_64KHZ); // definição do motor de numero 02 com 
velocidade, 64KHz pwm
void setup() {
  pinMode(pin2, OUTPUT); //define o pino 2 do Arduíno como saída.
  pinMode(pin3, OUTPUT); //define o pino 3 do Arduíno como saída.
  pinMode(pin4, OUTPUT); //define o pino 4 do Arduíno como saída.
  pinMode(pin5, OUTPUT); //define o pino 5 do Arduíno como saída.
  pinMode(pin6, OUTPUT); //define o pino 6 do Arduíno como saída.
  pinMode(pin7, OUTPUT); //define o pino 7 do Arduíno como saída.
  pinMode(pin8, OUTPUT); //define o pino 8 do Arduíno como saída.
  pinMode(pin9, OUTPUT); // define o pino 9 do Arduíno como saída.
  pinMode(pin10, OUTPUT); //define o pino 10 do Arduíno como saída.
  pinMode(pin11, OUTPUT); //define o pino 11 do Arduíno como saída.
  pinMode(pin12, OUTPUT); //define o pino 12 do Arduíno como saída.
   delay(2000); Atraso de 2 segundos
 Serial2.begin(BAUDRATE); estou definindo que irei trabalhar com a serial do Arduíno

Foi realizada a leitura dos dados da entrada serial, se os dados não estiveram disponíveis 
o microcontrolador entra em stand-by, isto é, não executará nenhuma outra instrução, até 
que haja dados verdadeiros na entrada serial de número 02. 
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byte ReadOneByte() { //leitura de bit a bit da entrada serial
  int ByteRead;
  while(!Serial2.available()); // sub-rotina se a serial2 está disponível.
  ByteRead = Serial2.read(); // comando para transferir os dados da serial para a variável 
byte real
#if DEBUGOUTPUT  
  Serial2.print((char)ByteRead);  // comando de visualização dos dados da serial 
#endif
  return ByteRead; //retorne se os dados não estiver disponível

Para executar os dados transmitidos pela serial, o microcontrolador obrigatoriamente, 
tem que ler todas as informação e verificar se o tamanho total é 255(como o microcontro-
lador é de 8 bits, o tamanho deverá ser de 28 -1). 

Se o tamanho for de 255, o microcontrolador irá ler o quarto bit, que é o valor da atenção, 
isto é, o nível de intensidade da onda Beta.

void loop() {
      pacote = ReadOneByte(); // leitura da serial
      for(int i = 0; i < pacote; i++) {  // Loop de leitura
        PacoteData[i] = ReadOneByte();            //Ler Pacote da memoria
        Checksum += PacoteData[i];
      }   
      checksum = ReadOneByte();                      //Leitura checksum     
      generatedChecksum = 255 - generatedChecksum;   //Check do tamanho do check-
sum
        if(checksum == generatedChecksum) {    
        for(int i = 0; i < payloadLength; i++) {    // loop de leitura 
          case 4:
            i++;
            atencao = pacoteData[i];                        
            break;

          } // switch  // fecha sub-rotina
        } // for loop // fecha o Loop

Acionamentos.

Acionamento do veículo motorizado.

Com o valor do quarto bit lido, foi configurada uma nova sub-rotina CASE para comparar 
o valor deste bit que vai a 0 a 10, deste modo o acionamento é realizado proporcionalmen-
te com a intensidade da onda Beta. Para este trabalho o nível de acionamento foi configu-
rado quando o nível de concentração estiver em 80%.
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       case 1: motor.run(RELEASE); //  Motor  Parado.
                   break;
          case 2: motor.run(RELEASE); // Motor  Parado
                break;
          case 3: motor.run(RELEASE); // Motor  Parado 
                break;
          case 4: motor.run(RELEASE); // Motor  Parado          
                break;
          case 5: motor.run(RELEASE); // Motor  Parado
                break;
          case 6: motor.run(RELEASE); // Motor  Parado
                break;
          case 7: motor.run(RELEASE); // Motor  Parado
                break;    
          case 8: motor.run(FORWARD); Motor Funcionando
                break;
          case 9: motor.run(FORWARD); Motord Funcionando
                break;

Na figura 12 está exposto o esquema geral do circuito utilizado para a disposição dos dis-
positivos, placa Arduíno Mega, o transmissor bluetooth e shield motor para o acionamento 
do protótipo do carro motorizado.

Figura 12. Esquema geral do circuito de acionamento do veiculo motorizado. Elaboração: Autor
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Acionamento do Drone.

O acionamento do circuito PWM aciona o motor sem escova quando a variação da escrita 
de uma saída digital do Arduíno varia de 255 à 0 (zero), ou seja 255 é velocidade mínima 
e zero é velocidade máxima. 

          case 0:
           analogWrite(MOTOR, 255);  // motor parado
           break;
          case 1:
            analogWrite(MOTOR, 235);  // Motor acionado em 10 %
            break;
          case 2:
           analogWrite(MOTOR, 225);  // Motor acionado em 20 %
            break;
          case 3: 
           analogWrite(MOTOR, 210); // Motor acionado em 30 %
             break;
          case 4:
            analogWrite(MOTOR, 200); // Motor acionado em 40 %
            break;
          case 5:
          analogWrite(MOTOR, 180); // Motor acionado emh50 %
           break;
          case 6:
              analogWrite(MOTOR, 150); // Motor acionado em 60 %
             break;
          case 7:
               analogWrite(MOTOR, 80); // Motor acionado em 70 %
              break;    
          case 8:
             analogWrite(MOTOR, 30); // Motor acionado em 80 %
            break;
          case 9:
          analogWrite(MOTOR, 20); // Motor acionado em 90 %
            break;
          case 10:
          analogWrite(MOTOR, 0); // Motor acionado em 10 0%
         delay(5000); 
            break;

Na figura 13 está exposto o esquema geral do circuito utilizado para o acionamento dos 04  
motores na qual tracionam as hélices responsáveis pelo controle de levitação e direciona-
mento do drone, placa Arduíno Mega, o transmissor bluetooth e o circuito PWM. 
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Figura 13. Esquema geral do circuito de acionamento do drone. Elaboração: Autor

Acionamento de uma cama hospitalar.

Para o acionamento da cama hospitalar, o sistema foi configurado para que sem o nível 
de atenção, a cabeça e as pernas da pessoa permaneçam abaixadas, com 20 % de concen-
tração a parte que eleva a cabeça da pessoa seja  acionada e acima com 40% cabeça e as 
pernas sejam elevadas.
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case 0:
          delay(5000);// abaixar cabeça e abaixar as pernas
            digitalWrite(pin2, HIGH);
            digitalWrite(pin3, HIGH); 
            digitalWrite(pin4, LOW);
            digitalWrite(pin5, LOW);
            digitalWrite(pin6, HIGH);
            digitalWrite(pin7, HIGH); 
            digitalWrite(pin8, LOW);
            digitalWrite(pin9, LOW);    
            break;
          case 1:
          delay(5000);//abaixar cabeça e abaixar as pernas
            digitalWrite(pin2, HIGH);
            digitalWrite(pin3, HIGH); 
            digitalWrite(pin4, LOW);
            digitalWrite(pin5, LOW);
            digitalWrite(pin6, HIGH);
            digitalWrite(pin7, HIGH); 
            digitalWrite(pin8, LOW);
            digitalWrite(pin9, LOW);
            delay(5000);
            break;
          case 2:
          delay(5000);// subir a cabeça
            digitalWrite(pin2, LOW);
            digitalWrite(pin3, LOW); 
            digitalWrite(pin4, HIGH);
            digitalWrite(pin5, HIGH);
            digitalWrite(pin6, HIGH);
            digitalWrite(pin7, HIGH); 
            digitalWrite(pin8, LOW);
            digitalWrite(pin9, LOW);
            delay(5000);
            break;
          case 3: 
            delay(1500); // subir a cabeça         
            digitalWrite(pin2, LOW);
            digitalWrite(pin3, LOW); 
 digitalWrite(pin4, HIGH);
            digitalWrite(pin5, HIGH);
            digitalWrite(pin6, HIGH);
            digitalWrite(pin7, HIGH); 
            digitalWrite(pin8, LOW);
            digitalWrite(pin9, LOW);
              delay(5000);        
            break;
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          case 5:
                      delay(1500); // subir a cabeça e as pernas         
            digitalWrite(pin2, LOW);
            digitalWrite(pin3, LOW); 
            digitalWrite(pin4, HIGH);
            digitalWrite(pin5, HIGH);
            digitalWrite(pin6, LOW);
            digitalWrite(pin7, LOW); 
            digitalWrite(pin8, HIGH);
            digitalWrite(pin9, HIGH);
             delay(5000);           
            break;
          case 6: // subir a cabeça e as pernas         
            delay(5000);          
            digitalWrite(pin2, LOW);
            digitalWrite(pin3, LOW); 
            digitalWrite(pin4, HIGH);
            digitalWrite(pin5, HIGH);
            digitalWrite(pin6, LOW);
            digitalWrite(pin7, LOW); 
            digitalWrite(pin8, HIGH);
            digitalWrite(pin9, HIGH);
            delay(5000);            
            break;
          case 7: // subir a cabeça e as pernas         
          delay(5000); 
            digitalWrite(pin2, LOW);
            digitalWrite(pin3, LOW); 
            digitalWrite(pin4, HIGH);
            digitalWrite(pin5, HIGH);
            digitalWrite(pin6, LOW);
            digitalWrite(pin7, LOW); 
            digitalWrite(pin8, HIGH);
            digitalWrite(pin9, HIGH);
            delay(5000);            
            break;    
          case 8: // subir a cabeça e as pernas         
          delay(5000); 
            digitalWrite(pin2, LOW);
            digitalWrite(pin3, LOW); 
            digitalWrite(pin4, HIGH);
            digitalWrite(pin5, HIGH);
            digitalWrite(pin6, LOW);
            digitalWrite(pin7, LOW); 
            digitalWrite(pin8, HIGH);
            digitalWrite(pin9, HIGH);
          delay(5000);
           break;   
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      case 9: // subir a cabeça e as pernas         
          delay(5000);
            digitalWrite(pin2, LOW);
            digitalWrite(pin3, LOW); 
            digitalWrite(pin4, HIGH);
            digitalWrite(pin5, HIGH);
            digitalWrite(pin6, LOW);
            digitalWrite(pin7, LOW); 
            digitalWrite(pin8, HIGH);
            digitalWrite(pin9, HIGH);
            break;
          case 10: // subir a cabeça e as pernas         
          delay(5000);
            digitalWrite(pin2, LOW);
            digitalWrite(pin3, LOW); 
            digitalWrite(pin4, HIGH);
            digitalWrite(pin5, HIGH);
            digitalWrite(pin6, LOW);
            digitalWrite(pin7, LOW); 
            digitalWrite(pin8, HIGH);
            digitalWrite(pin9, HIGH);
            break;   

Na figura 14 está exposto o esquema geral do circuito utilizado para a disposição dos 
dispositivos, placa Arduíno Mega, o transmissor bluetooth, os relés, conectores, bateria e 
motores para acionamento da peseira e cabeceira no protótipo da cama hospitalar.

Figura 14. Esquema geral do circuito da cama hospitalar. Elaboração: Autor
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Validação de funcionamento

Para realizar o teste de validação, o dispositivo de controle de ondas cerebrais foi configu-
rado para que a cada 10% de concentração, uma lâmpada ascendia, devido à variação da 
faixa etária dos voluntários, que foram no total de 52 pessoas, do sexo masculino e femi-
nino, com idades entre 10 e 50 anos, divididas em 10 níveis de atenção. De acordo com os 
níveis de atenção as lâmpadas ascenderam, a seguir mostra a programação utilizada para 
executar este teste.

O resultado está no gráfico da figura 15, onde demonstra que dentre 52 voluntários, todos 
conseguiram um nível de transmissão das ondas cerebrais entre 40% e 100%, a média 
foi de 80%, como o sistema é totalmente configurável, pode-se dedicar o equipamento 
para cada indivíduo, haja vista que cada pessoa possui uma particularidade de emissão de 
ondas cerebrais. Com isto o gráfico demonstra que as pessoas com 80% de concentração 
desejam acionar algum dispositivo.

1st Quartile 7,0000
Median 8,0000
3rd Quartile 8,0000
Maximum 10,0000

7,0862 7,7600

8,0000 8,0000

1,0142 1,5008

A-Squared 5,14
P-Value <0,005

Mean 7,4231
StDev 1,2102
Variance 1,4646
Skewness -0,813893
Kurtosis 0,906102
N 52

Minimum 4,0000

Anderson-Darling Normality Test

95% Confidence Interval for Mean

95% Confidence Interval for Median

95% Confidence Interval for StDev

10987654

Median

Mean

8,07,87,67,47,27,0

95% Confidence Intervals

Summary Report for Nível

Figura 15. Dados Estatísticos de Funcionamento do Protótipo. Elaboração: Autor

As ondas cerebrais originadas devido a concentração de um indivíduo podem ser exibi-
das através de um gráfico, para realizar o teste foi utilizado um jogo simples do Windows 
quando não há conexão de rede, na qual a pessoa deverá utilizar as teclas de indicação de 
subida e descida  cada vez que o obstáculo aparece, fazendo com que o animal pule ou 
abaixe para desviar dos obstáculos, conforme figura 16.
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Figura 16. Jogo interativo do Windows. Elaboração: Autor

Na Figura 17 subsequente representa um gráfico dos sinais do transmissor quando a pes-
soa esta no nível de atenção, que vai de 0 a 1, que é 100%, no momento do  pulo sua con-
centração foi máxima.

Figura 17.Gráfico de funcionamento das ondas cerebrais em estado de atenção. Elaboração: Autor

Cada vez que aparece um obstáculo sua concentração aumenta, aumentando também a 
emissão das ondas cerebrais beta, que são justamente responsáveis pelo planejamento da 
ação.

4. TRABALHOS FUTUROS

O desenvolvimento deste projeto de pesquisa multidisciplinar e multicêntrico pretende 
fornecer algumas importantes contribuições incluindo atividades de pesquisa, formação 
de recursos humanos, comunicação e divulgação científica, conforme mencionado a se-
guir.

 Difundir as pesquisas de aprimoramento de controle por ondas cerebrais.
 Análise dos processos evolutivos que modelam a frequência cerebral.
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 Melhor entendimento sobre os processos que de amplificação de sinais de dispositivos 
eletrônicos.

 Avanço da pesquisa em Engenharia biomédica e biologia computacional no Brasil.
 Coordenação de cursos de curta duração de abrangência internacional.
 Orientação e co-orientação de estudantes de graduação e pós-graduação.
 Inserção em docência de pós-graduandos através de monitoria em disciplinas.
 Publicação de artigos científicos em periódicos indexados.
 Publicação de capítulos de livros nacionais e internacionais.
 Desenvolvimento de material didático e instrucional.

Através da detecção, amplificação, transmissão e controle das ondas cerebrais por propi-
ciar ao ser humano diversas utilidades como: 

 Mobilidade à um cadeirante tetraplégico, o mesmo poderá movimentar sua cadeira de 
rodas cadeira de rodas, de acordo com seu interesse, ou seja, para o frente, para trás, 
direita ou esquerda, acionamento do televisor, que seja para mudança de canais, ligar 
ou desligar, expressar uma vontade de comer, fazer necessidades fisiológicas, dor ou 
dormir.

 Para uma seleção de pessoal, descobrir se o indivíduo é mais atencioso ou despendido;
 Em hospitais, detectar ausência de atividade cerebral (morte).
 Aumentando a segurança patrimonial, acionar dispositivos de segurança, como por-

tão de garagem,  dispositivos de segurança como cofre.
 Evitar acidentes de trabalho, controlando os funcionários quando acionam  maquinas 

e equipamentos se não estivem com a devida atenção.

5. CONCLUSÃO

A partir dos resultados obtidos pode-se inferir que é possível desenvolver um mecanismo 
de detecção de ondas cerebrais, a partir da filtração de ondas para onda Beta, gerada du-
rante atividades que demandam concentração. Transmitir via protocolo de comunicação 
bluetooth à um microcontrolador  Arduíno. Através deste mecanismo, um programa em 
C++ fará qualquer tipo de controle e acionamento de dispositivos desejados. Os testes 
foram positivos para o acionamento e movimentação de carro elétrico, a modulação e ele-
vação de drone e um acionamento completo da cama hospitalar, em tempo e intensidade 
proporcional a concentração do indivíduo. 

O trabalho proposto atendeu de forma satisfatória aos objetivos e cria possibilidades múl-
tiplas para o uso do mecanismo desenvolvido em outras áreas, como adaptação para in-
dústria, lazer, diminuir risco de acidentes automobilísticos entre outros.

Este trabalho foi classificado na 2ª (segunda) feira regional do Conselho Regional de En-
genharia e Arquitetura de Minas Gerais (CREA-MG), Feira de Iniciação Científica e Tec-
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nologia (FEINCITEC) sendo classificados entre os melhores do estado de Minas Gerais e 
alvo de uma reportagem da Rede Globo de Televisão, conforme links abaixo. 

http://globotv.globo.com/…/feira-reune-invencoes-n…/3822354/
http://www.crea-mg.org.br/publicacoes/Pages/finalistas-feicintec-2014.aspx 
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RESUMO:

A tecnologia CNC apesar de muito usada em diversas aplicações, devido ao seu custo de 
aquisição, ainda é uma realidade difícil para as pequenas empresas que poderiam fazer o 
uso de tal tecnologia. Com o capital de giro baixo, elas não tem capacidade de adquirir 
máquinas e equipamentos com grande avanço tecnológicos. Este trabalho apresenta o 
projeto piloto de uma máquina Comando Numérico Computadorizado do tipo fresadora 
de baixo custo para uso profissional e pessoal. Este tipo de equipamento tem a capacidade 
de construir peças e objetos a partir de um modelo tridimensional, armazenado em um 
computador, que através de um software fará a operação da máquina automaticamente. 
Ele é baseado no estudo do funcionamento da máquina. Foi feito um estudo detalhado do 
funcionamento dos principais componentes eletrônicos usados na interface eletrônica, fo-
ram analisados os materiais usados na confecção da parte estrutural da máquina e a con-
fecção detalhada do protótipo. Foi realizado também um estudo sobre o funcionamento 
do motor de passo apontando seus detalhes e modos de operação. O projeto é elaborado 
de forma que a máquina tenha o menor custo de aquisição possível, sem que tal econo-
mia comprometa o desempenho e resistência da mesma. A máquina poderá operar com 
a maioria dos softwares e componentes produzidos para o controle de maquinas CNC, 
garantindo compatibilidade com diversos métodos de controle e poderá fazer a usinagem 
de peças à base de madeira, plástico e metais com menor grau de dureza. Palavras-chave: 
CNC, fresadora, usinagem, Mach III, Tb6560, grbl. 

ABSTRACT: 

The CNC technology although widely used in many applications due to their cost, is still a 
difficult task for small businesses that could make use of such technology reality. With low 
capital turnover, they have no ability to acquire machinery and equipment with great tech-
nological advancement. This paper presents the design of a pilot machine Computerized 
Numerical Control milling type of low cost for professional and personal use. This type of 
equipment has the capability to build parts and objects from a three-dimensional model 
stored in a computer which via software the operation of the machine will automatically. 
It is based on the study of the functioning of the machine. A detailed study of the func-
tioning of key electronic components used in electronics interface was done, the materials 
used in making the structural part of the machine and detailed prototyping were analyzed. 
A study of the operation of the stepper motor and the details pointing modes of operation 
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was also carried out. The project is designed so that the machine has the lowest acquisi-
tion cost possible, without thereby saving compromise performance and endurance of the 
same. The machine can operate with most software and components produced for control 
of CNC machines, ensuring compatibility with various control methods and may make 
the machining of wood-based, plastic and metals with lower hardness.

Keywords: CNC, milling, machining, Mach III, Tb6560, grbl.

INTRODUÇÃO

As indústrias de pequeno porte no Brasil representam boa parte da economia do país.  
Além de contribuir para o seu desenvolvimento, elas geram empregos diretos e indiretos 
em diversas localidades, como municípios onde a taxa de empregos é bastante baixa.

A maioria destas indústrias possui métodos arcaicos em seus processos fabris. Devido o 
capital de giro baixo destas empresas, elas não tem capacidade de adquirir máquinas e 
equipamentos com grande avanço tecnológico, uma vez que o valor para adquirir-las é 
exorbitante.

A contratação de mais funcionários acaba sendo a única alternativa para estas indústrias. 
Porém, isso tem um custo que acaba se tornando elevado, e que tem pouca eficiência pela 
limitação dos recursos humanos.

Um dos maiores problemas da intervenção humana nas indústrias é o risco de acidentes. 
Isso pode ser minimizado automatizando os processos fabris, de forma que os operários 
não precisem intervir de maneira direta neles.

Neste estudo pretende-se desenvolver uma máquina (fresadora) controlada por comando 
numérico computadorizado (CNC) de baixo custo, sem abrir mão da qualidade e preci-
são. Este tipo de equipamento tem a capacidade de construir peças e objetos a partir de 
um modelo tridimensional, armazenado em um computador, que através de um software, 
fará a operação da máquina automaticamente diminuindo custos na produção, número de 
acidentes e elevando a qualidade do produto fabricado.

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi dividido nas seguintes etapas: Pesquisa e coleta de informações sobre o 
funcionamento do CNC, criação do projeto da máquina, execução do projeto e realização 
de testes com o protótipo.

A máquina CNC basicamente pode ser dividida em três partes: computador contendo 
software de controle, interface eletrônica e estrutura mecânica contendo os motores de 
passo (responsáveis pelos movimentos da máquina) e a retífica (motor responsável pela 
usinagem com a fresa).
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O software é o responsável por fazer o controle dos movimentos da máquina. É ele que 
faz a leitura do arquivo contendo o código com as instruções de funcionamento e define 
o posicionamento da ferramenta com o passar do tempo. Serão utilizados dois softwares 
para controle, o Mach 3 e o Grbl Controller. A figura abaixo ilustra a composição básica 
da parte elétrica da máquina.

 
Figura 1 - Parte elétrica

A interface eletrônica é responsável por receber os sinais elétricos em forma de pulsos 
vindos do computador e fazer o acionamento dos motores que movimentam a estrutura 
mecânica da máquina. A interface usada é baseada no CI TB6560AHQ da Toshiba e devi-
do seu baixo custo, ela se torna uma excelente opção para o projeto. A figura abaixo ilustra 
a interface eletrônica usada.

 
Figura 2 - Interface eletrônica

A interface possui comunicação com o computador através da porta paralela (DB-25), 
apresentando compatibilidade com o Mach III. Porém o Grbl controller, permite comuni-
cação via porta USB, sendo necessário o arduíno que tem um firmware denominado Grbl 
instalado nele, que fará a conversão da comunicação serial (USB) para paralela (DB-25).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante a execução do trabalho, houve uma série de situações que implicaram na modi-
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ficação e adaptação de diferentes componentes do protótipo, a fim de melhorar seu de-
sempenho, principalmente na estrutura mecânica. A máquina apresentou o aspecto físico 
ilustrado na figura abaixo.

 
Figura 3 - Protótipo desenvolvido

Foram usados códigos de dois objetos diferentes, o primeiro se trata do corte de uma peça 
e o segundo a máquina faz apenas uma gravação. A título de teste, foi usado o isopor como 
material para usinagem. 

No requisito desempenho, a experiência com o Mach 3 foi excelente. O software possui 
uma grande quantidade de funções e recursos. O controle da máquina foi excepcional e o 
software não apresentou nenhum problema de compatibilidade e estabilidade. As dimen-
sões dos objetos depois da usinagem ficaram corretas e não houve nenhuma distorção na 
forma dos mesmos. As figuras abaixo mostram o resultado das usinagens.

 
Figura 4 - Corte com o Mach 3
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Figura 5 - Gravação com o Mach 3

O corte levou 14:05 minutos e a gravação levou 3:28 minutos para ficar pronto com o Mach 3.

Já o Grbl Controller tem uma série de limitações e não dispõe da mesma quantidade de recur-
sos que o Mach 3. Durante os testes, foi observado um problema de estabilidade no software. 
Algumas vezes ele travava e em seguida era fechado.  Durante a configuração do software hou-
ve problemas para que os eixos da máquina fossem comandados de maneira correta.

O maior problema de desempenho do Grbl Controller é o delay na resposta aos coman-
dos. Isso ocorre porque o software envia os blocos de usinagem do código g para o ardui-
no e este só executa a próxima instrução após terminar a execução anterior. 

 
Figura 6 - Corte com o Grbl Controller

Além do delay, aparentemente o software não possui compatibilidade com todos os có-
digos G disponíveis. Dos dois códigos usados para teste, um apresentou problemas que 
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vão desde a visualização do percurso da ferramenta até ao controle da máquina, que ficou 
totalmente desorientada.

O código da peça que era para fazer o corte foi bem executado. Não houve falhas e a má-
quina apresentou um desempenho satisfatório. As dimensões da peça também ficaram 
corretas. A abaixo ilustra o resultado da usinagem

O corte da peça usando o Grbl Controller levou aproximadamente 14:20 minutos para 
ficar pronto.

Como citado anteriormente, o projeto foi executado visando seu baixo custo, de modo 
que a maquina possa ser adquirida para uso pessoal e em indústrias de pequeno porte. 
Para isso foi feito um orçamento contendo todos os gastos com o projeto e seu valor ficou 
no preço estimado de R$2577,45.

Levando em consideração o custo de maquinas CNC do mesmo tipo que tem valores em sua 
maior parte de R$8000,00 até R$45000,00, a máquina construída se torna uma opção interes-
sante embora possa ter alguma limitação em relação à boa parte das disponíveis no mercado.

CONCLUSÃO

Com os testes realizados foi observado que o protótipo teve um desempenho muito 
satisfatório. O estudo detalhado e a escolha dos componentes empregados na máquina, 
fez com que a mesma se comportasse de maneira bastante estável e fez com que seu 
custo ficasse bem abaixo da maior parte das maquinas CNC disponíveis no mercado.

Devido à robustez da estrutura, o protótipo ficou com seu peso elevado. Porém o mesmo 
se manteve consideravelmente sólido, sofrendo torções mínimas que não comprometem 
a usinagem de materiais leves.

O desempenho da maquina com o Mach 3 foi excelente. O processo de usinagem em am-
bas as peças foi perfeito. Com o resultado obtido no teste com o Mach 3, pode-se deduzir 
que a operação da máquina com esse software é mais indicada para o uso profissional.

O desempenho com o Grbl Controller não foi muito satisfatório, visto que ocorreram 
diversas falhas como instabilidade do programa, erros na leitura do código da peça e 
lentidão na resposta aos comandos. Por tanto, o Grbl Controller deve ser usado em 
ultimo caso. 

Observando os testes realizados, a qualidade alcançada na estrutura e no sistema elétrico, 
e o desempenho da máquina, pode-se deduzir que é totalmente viável o investimento no 
projeto proposto. A precisão e eficiência da máquina construída fazem com que ela seja 
indicada para uso profissional em materiais leves. Com o baixo valor de construção, ela se 
torna de fácil acesso para pequenas indústrias e trabalhadores autônomos. Vale destacar 
também a flexibilidade da máquina. A mesma não se limita necessariamente a processos 
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de usinagem. Além de ter a possibilidade de instalar retíficas de potencias variadas, ela 
também pode fazer uso de outras ferramentas.

Futuramente a estrutura da máquina poderá ser construída em perfil de alumínio estru-
tural. Este material tem como característica a leveza, resistência e alta rigidez. Com essa 
alteração na estrutura e o uso de uma retífica mais potente, provavelmente a máquina se 
tornará perfeitamente sólida, mais resistente e mais leve, podendo usinar materiais mais 
duros como o alumínio.
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INTRODUÇÃO

O surgimento das indústrias foi um marco para o processo produtivo, a possibilidade de 
maximizar a produção e minimizar o tempo gasto aperfeiçoou o processo de manufatura. 
Porém, nessa época de evolução pelo surgimento de grandes fábricas não se tinha a preo-
cupação em analisá-las sob a ótica ambiental. Percebe-se, entretanto, que depois de algum 
tempo este pensamento desenvolvimentista não perdurou.

Enfeitiçados pela ilusão do progresso, deixamo-nos enganar pelo au-
mento indiscriminado da produção econômica, que prometeu trazer a 
felicidade e o bem-estar coletivo. Durante as quatro últimas décadas, 
entretanto, a degradação ambiental em macro escala e os efeitos cumu-
lativos decorrentes da perda de 24 bilhões de toneladas de solo fértil, 
foram mais do que evidências suficientes para o esclarecimento de que 
tudo não passou de um grande engano (Almeida, 1999 p. 95)

Assim como retrata Almeida (1999), observa-se que com o tempo, o símbolo de avanço 
das fumaças saindo das grandes chaminés se transformou em preocupação ambiental. As 
indústrias antes protagonistas da ascensão econômica e apreço populacional, agora, são 
poluidoras em potenciais e principais responsáveis pelo esgotamento de recursos naturais. 
Levando em consideração a degradação ambiental, a busca excessiva por maior produ-
tividade teve que ser controlada por dispositivos legais solicitados, principalmente, por 
comunidades ecológicas. 

Em 1981, o governo institui a lei 6.938 que dispõe sobre política ambiental, a diretriz é 
pontual ao se referir aos causadores de deturpações ao meio ambiente. O objetivo é pena-
lizá-los por todo e qualquer dano ambiental, propondo assim a preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país, condições 
ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 
dignidade da vida humana.  

De um lado, a estrutura do sistema produtivo se alterou radicalmente, 
verificando-se um profundo “salto tecnológico”; de outro, a capacidade 
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produtiva se ampliou muito à frente da demanda preexistente. Há, por-
tanto, um novo padrão de acumulação, que demarca uma nova fase, e as 
características da expansão delineiam um processo de industrialização 
pesada, porque este tipo de desenvolvimento implicou um crescimento 
acelerado da capacidade produtiva do setor de bens de produção e do 
setor de bens duráveis de consumo antes de qualquer expansão previsí-
vel de seus mercados (MELLO, 1986 p. 117) 

Como se observa no trecho de Mello (1986), para a ascensão industrial foi necessário a 
incorporação de tecnologias de forma a adaptar o novo modo de produção. As fábricas 
são marcadas, também, pelas grandes máquinas. Neste instante, observa-se a função dos 
engenheiros.

Segundo Laudares e Ribeiro (2000) a função do engenheiro limita-se a calcular, prever, 
classificar e inventariar dados empíricos. Na teoria, os conceitos são estruturados inde-
pendentemente da história e dos processos sociais. O sujeito assume uma posição passiva 
diante dos fatos e acontecimentos. Nessas características fundamentadas em teses antigas, 
o profissional engenheiro é visto como insensível e que, por estar à frente da indústria 
e, portanto, representá-la, é também contribuinte nos impactos decorrentes do processo 
produtivo.

O padrão de desenvolvimento econômico vigente na maioria dos países 
está associado diretamente ao crescimento industrial e ao aumento de 
degradação ambiental. A intensificação na operação de certos ramos de 
atividades, como química, petroquímica, metalmecânica, madeira, pa-
pel e celulose, material de transportes e minerais, todos com uma forte 
carga de impactos sobre o meio ambiente incorporando padrões tec-
nológicos avançados para a base nacional, mas ultrapassados no que se 
refere à relação com o meio ambiente que, neste caso, são escassos de 
elementos tecnológicos de tratamento, reciclagem e reprocessamento. 
(Barcellos, 2000). 

A área de atuação da engenharia é abrangente, perpassando pela Aeronáutica, Agrícola, 
Ambiental, Civil, da Computação, de Minas, Elétrica, Mecânica, Metalúrgica, entre ou-
tras. Pela interação entre o exposto no trecho de Barcellos (2000) e a finalidade da pes-
quisa, que está associada à relação de desgastes ambientais e as indústrias, nos atemos ao 
curso de Engenharia Química.

De acordo com o Ministério da Educação do Brasil (MEC), o Engenheiro Químico é 
um profissional de formação generalista, que atua no desenvolvimento de processos 
para a produção de produtos diversos, em escala industrial nas áreas de: alimentos, 
cosméticos, biotecnologia, fertilizantes, fármacos, cimento, papel e celulose, nuclear, 
tintas e vernizes, polímeros, meio ambiente, entre outras. Projeta, supervisiona, ela-
bora e coordena processos industriais; identifica, formula e resolve problemas de en-
genharia relacionados à indústria química; supervisiona a manutenção e operação de 
sistemas.
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Quando se trata de impactos, este engenheiro é considerado operador de grandes de-
sastres, como idealizador de armamentos bélicos e, por representar diversas indústrias, 
responsável pelas poluições causadas por elas. A fim de explanar e/ou desmistificar asso-
ciações dessa espécie, o presente trabalho se propõe a analisar as grades curriculares de 
alguns cursos de bacharelado em Engenharia Química.

Percebe-se que é muito importante a discussão sobre esse assunto, visto que as universi-
dades exercem o importante papel de formação dos graduandos. Tauchen (2007) defen-
de que, as IES são fundamentais no desenvolvimento sustentável, sendo instituições de 
ensino e pesquisa, ultrapassam o limite da preocupação em apenas formar profissionais, 
ocupando a posição de destaque no contexto social, com a responsabilidade de conscien-
tizar pessoas da necessidade de garantir, através da sustentabilidade, recursos naturais às 
gerações futuras.

OBJETIVO

O objetivo geral da pesquisa será analisar a presença de disciplinas de cunho ambiental, 
obrigatórias ou optativas, nos cursos de bacharelado em Engenharia química de três uni-
versidades federais atuantes no estado de Minas Gerais.

METODOLOGIA

Adotamos como critério de seleção das universidades a nota obtida no último CPC (Con-
ceito Preliminar do curso) - Enade, que foi realizado em 2011. As 3 universidades minei-
ras com as maiores notas foram, respectivamente:

 Bacharelado em Engenharia Química – Universidade Federal de Minas Gerais – Ato 
de reconhecimento do curso: Portaria SESu/MEC 910 de 21/07/2010;

 Bacharelado em Engenharia Química – Universidade Federal de Viçosa – Ato de re-
conhecimento do curso: Portaria do MEC N.º 46 de 22/05/2012.

 Bacharelado em Engenharia Química – Universidade Federal de Uberlândia – Ato de 
reconhecimento do curso: Decreto-Lei N° 67.597 de 18 de novembro de 1970;

Após o término da seleção das instituições, houve a leitura analítica das respectivas grades 
curriculares e projetos pedagógicos das graduações. Conseguinte a essa etapa, foi feito o 
levantamento de dados, este aconteceu em duas fases: quantitativa e qualitativa. A primei-
ra foi a verificação da quantidade de disciplinas regulares e optativas com ênfase ambien-
tal ministradas em cada período. Depois disso, iniciou-se a segunda fase, qualitativa, onde 
à quantidade de disciplinas foram agregados os conteúdos pertinentes a cada uma delas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O primeiro curso a ser analisado foi o da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
que além de ser reconhecida pelo MEC como uma das instituições com maior rendimento 
no Exame Nacional Desempenho de Estudantes, é também a maior universidade do estado 
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em número de cursos de graduação, alunos e cursos de pós-graduação stricto-sensu. A gra-
duação em Engenharia Química, segundo dados do departamento do curso, foi iniciada em 
1939. Como os únicos documentos que a instituição disponibiliza para consulta são o proje-
to pedagógico do ano de 2007 e a grade curricular atualizada, a análise do curso na UFMG 
ficou restrita aos dados recentes de disciplinas e ementas que ainda estão em vigência.

Primordialmente, a proposta pedagógica defende a oferta de educação com qualidade e a 
existência de compatibilidade do curso com as necessidades da região onde a universidade 
está inserida e no Brasil. Atualmente, existe 1 (uma) disciplina obrigatória e 6 (seis) optativas 
que tratam a questão do meio ambiente. Estatisticamente, essas disciplinas com ênfase am-
biental representam uma parcela de 8,04% do universo total de matérias no curso.

A segunda graduação foi a da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) criada em 1970. 
A pesquisa sobre essa instituição pôde analisar a última alteração da grade curricular pois, 
ao contrário da UFMG, ela disponibiliza as duas últimas grades, uma vigente para os in-
gressantes antes de 2009 e a vigente para os ingressantes após 2010.

O projeto pedagógico do curso propõe que o egresso além de acompanhar as rápidas 
mudanças nas tecnologias e no mercado globalizado, deve levar em conta também os 
possíveis impactos ambientais ou de saúde. Porém, a grade curricular até o ano de 2009 
contradizia este princípio, pois no universo total de disciplinas do curso, apenas 3 (três) 
possuíam ênfase ambiental. Essa parcela correspondia a 5,31% do total do curso, sendo 
divida em: 1 (uma) obrigatória e 2 (duas) optativas. Talvez, isso seja a representação de 
que nessa época a preocupação era estritamente na produção.

Na proposta pedagógica é falado ainda, que o curso na UFU é flexível, e está aberto a alte-
rações ou adaptações necessárias. Percebe-se isso, em 2010, onde a universidade modifica 
radicalmente a grade. A mudança foi positiva pois, além de cumprir rigorosamente a reso-
lução 11/2002, a instituição também adicionou à graduação disciplinas de conscientização 
sobre Meio Ambiente, que aumentaram de 3 (três) para 13 (treze), representando, agora, 
uma parcela de 14,45% do universo total de matérias do curso. Sendo a divisão agora de, 
1 (uma) disciplina obrigatória e 12 (doze) optativas.

O terceiro e último bacharelado em Engenharia Química analisado foi o da Universidade 
Federal de Viçosa (UFV), criado em 2007. A universidade preza por qualidade e formação 
genérica dos egressos, fundamenta-se na premissa de que, o engenheiro químico deve se 
adequar às tendências e necessidades globais pelas quais os segmentos industriais vêm 
passando, considerando meio ambiente, economia e o ser humano e a sustentabilidade 
como um todo.

Os documentos da UFV utilizados na pesquisa foram: a grade curricular do ano de 2009; 
o projeto pedagógico atualizado (2010) e a alteração da grade no ano de 2012. Em relação 
às outras instituições analisadas, a UFV destaca-se por, em todos os arquivos, ressaltar 
um tópico sistemático sobre meio ambiente. Até 2009, a universidade possuia 20 (vinte) 
disciplinas com ênfase ambiental, dessas 1 (uma) obrigatória e 19 (dezenove) optativas; 
a parcela, em relação ao universo total do curso, era de 20,8%. Em 2010, foi elaborado 
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um novo projeto político pedagógico, neste foi alterada a grade curricular. As disciplinas 
sobre meio ambiente, passaram de 20 (vinte) para 24 (vinte e quatro), mesmo com esse 
aumento relativo houve a diminuição da porcentagem de 20,8% para 18,89% em relação 
ao total de disciplinas do curso.

Em 2012, aconteceu outra alteração, essa última grade é ainda, a atual. A quantidade pro-
porcional de disciplinas relacionadas ao meio ambiente continuou diminuindo, agora, as 
disciplinas que eram 24 (vinte e quatro) são 16 (dezesseis); a parcela que era de 18,89% na 
última alteração, passou a ser 14,41% quando relacionada ao total de matérias do curso. 
Percebe-se que, ao contrário da UFU, a Universidade Federal de Viçosa alterou negativa-
mente a grade curricular, pois houve a redução das disciplinas ambientais. Porém, obser-
va-se que ainda assim, o número de disciplinas é elevado, sobretudo, quando comparado 
ao de outras instituições como a UFMG.

O gráfi co abaixo expõe os resultados da pesquisa. Permite ainda visualizar como se deu 
as mudanças nas grades curriculares e a fl exibilidade das instituições para acrescentar/
diminuir a quantidade de disciplinas do eixo ambiental.

Quantidade de disciplinas com ênfase ambiental por atualizações de grades curricu-
lares nas universidades

CONCLUSÃO

Os resultados da pesquisa levam à conclusão de que as universidades possuem a preocu-
pação com a educação ambiental dos estudantes no curso de Engenharia Química. O que 
se observa, porém, é que a UFV se destaca por ofertar maior quantidade de disciplinas. 
Vale destacar que as 3 instituições analisadas oferecem apenas uma disciplina obrigatória 
de cunho ambiental, fi cando a cargo do discente a escolha de cursar ou não outras disci-
plinas, entre as optativas eventualmente ofertadas.
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Resumo: Com a necessidade de comunicação da população onde não existe meios de 
transmissão guiados como fibras ópticas, cabos de par trançado é possível o uso de tecno-
logias de transmissão Wi-Fi. Esta tecnologia viabiliza o acesso à Internet promovendo a 
comunicação. Com os grandes avanços tecnológicos a comercialização de equipamentos 
acessíveis e com capacidade de atendimento satisfatória a internet pode chegar em todos 
os lugares. Deve-se fazer o cálculo das torres para o dimensionamento de antena, rádio, 
estrutura de energia e acomodação de todos os equipamentos com refrigeração adequada 
e sistema de proteção de toda a estrutura para garantir o funcionamento perfeito. Faz-se 
necessário o acompanhamento do desempenho dos equipamentos de transmissão e dis-
tribuição para garantir a qualidade do trafego e demanda dos clientes. Havendo gargalos 
no enlace o dimensionar de novos equipamentos faz-se necessário para garantir a dispo-
nibilização de acesso de forma interrupta. O estudo apresentado sugere um momento im-
portante para a comunicação Wi-Fi buscando a qualidade dos enlaces na distribuição de 
sinal, a análise de topografia, alturas de torres. Diante dos cálculos, a execução concluída, 
faz-se necessário para medir a quantidade de banda, latências e interferências de outras 
torres operando na região usando frequências próximas as projetadas. Para a frequência 
5.8 GHz por serem livres a escolha de uma frequência menos poluída e o monitoramento 
ao longo do uso garante o desempenho do trafego do enlace.

Palavras-chave: Wi-Fi, enlace, comunicação, internet. 

Abstract: With the need for the population where there is no communication transmission 
media guided as optical fibers, twisted pair cables the use of Wi-Fi transmission technolo-
gies is possible. This technology enables access to the Internet promoting communication. 
With the major technological advances the commercialization of affordable equipment 
and satisfactory service capacity Internet can reach everywhere. Should make the calcu-
lation of the towers for antenna design, radio, power structure and accommodation of all 
equipment with adequate cooling and the entire structure protection system to ensure 
smooth operation. Performance monitoring of transmission and distribution equipment 
to ensure the quality of traffic and customer demand is necessary. Having bottlenecks link 
the size of new equipment is necessary to ensure the availability of access uninterruptedly. 
The study presented suggests an important moment for the Wi-Fi communication seeking 
the quality of the links in the signal distribution, topography analysis, towers of heights. 
Before calculations, the complete execution, it is necessary to measure the amount of ban-
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dwidth, latency and interference from other towers operating in the region using frequen-
cies near those projected. For the 5.8 GHz frequency to be free to choose a less polluted 
frequency and monitoring over use ensures the performance of the traffic link.

Keywords: Wi-Fi, link, communication, internet

INTRODUÇÃO

Com o aumento da necessidade de comunicação em áreas remotas onde não existem 
meios de transmissão guiados como fibras ópticas, cabos de par trançado, cabos coaxiais, 
dentre outros, é possível lançar mão da utilização de tecnologias de transmissão sem fio 
para cumprir com este propósito. Como exemplo pode-se citar as transmissões via satélite, 
enlaces de rádio ponto a ponto e Wi-Fi, que viabilizam o acesso à Internet e possibilitam 
a utilização de várias tecnologias de comunicação. Tal recurso só é possível pelos grandes 
avanços tecnológicos e pela economia de escala, que possibilitaram a criação e comercia-
lização de equipamentos de baixo custo e com capacidade de atendimento satisfatória. 
Desta forma, este público pode ter um acesso banda larga com níveis de qualidade de 
serviço comparados àqueles fornecidos pelas provedoras de acesso dos grandes centros.

Dentro deste contexto, o Projeto de Engenharia descrito neste trabalho se propõe a dimen-
sionar sistemas de comunicação utilizando torres autoportantes que formarão o backhaul1 
da rede com enlaces de rádio da UBIQUITI na frequência de 5.8 GHz. O acesso, por sua 
vez será feito utilizando antena de dupla polarização da UBIQUITI nas frequências de 5.8 
e 2.4 GHz. Para maior qualidade e eficiência dos sistemas, serão empregados controle de 
banda e autenticação via PPPoE.

Do ponto de vista legal, a Agência Nacional de Telecomunicação - ANATEL é quem fis-
caliza e confere o direito de exploração deste serviço, com a emissão da licença de Serviço 
Comunicação Multimídia - SCM. Toda a empresa que atua ou pretende prover este servi-
ço tem de fazer um projeto e submetê-lo à aprovação da ANATEL e sua comercialização 
só será permitida após a devida aprovação.

A Atende Informática, localizada em Bocaiúva-MG, atende a microrregião Portal do Norte 
de Minas Gerais com assessoria e manutenção técnica em computadores e periféricos, mon-
tagem de redes estruturadas, desenvolvimento de sistemas e distribuição de Internet Wi-Fi. 
O principal produto da empresa atualmente é a distribuição de Internet, e as novas exigên-
cias da ANATEL, vigentes desde novembro de 2014, obrigam as empresas a garantir uma 
média mensal de velocidade que corresponda a 80% daquela contratada pelos assinantes.

Segundo a ANATEL, a partir de 1º de novembro de 2014 as prestadoras deverão garantir 
mensalmente, em média, 80% da velocidade de limite mínimo dos serviços contratados 
pelos usuários na modalidade de bandas largas fixa e móvel, conforme metas estabeleci-
das nos regulamentos de Gestão da Qualidade dos serviços de Comunicação Multimídia 
(banda larga fixa) e Móvel Pessoal (banda larga móvel).

1Backhaul: é o meio onde ocorre a transmissão entre a torre e a casa do cliente
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Acompanhando as tendências de mercado, as novas tecnologias e a legislação vigente, 
verificou-se a necessidade de aprimorar os enlaces entre as cidades, analisando as fre-
quências menos poluídas e acompanhar a estatística de uso dos clientes, visando identi-
ficar qual o throughput2 do circuito de Internet contratado pela Atende Informática será 
necessário para suprir a demanda de oitocentos clientes, cuja velocidade contratada varia 
de 600Kbps a 5Mbps.  Pretende-se calcular ainda a velocidade de todos os enlaces e definir 
as melhores tecnologias a serem empregadas em cada torre de distribuição, para atender 
satisfatoriamente os clientes e garantir o equilíbrio econômico/financeiro do negócio.

O emprego da Tecnologia da Informação - TI é um diferencial competitivo nas tomadas 
de decisões das empresas, portanto é crucial possuir sistemas capazes de analisar estas 
informações e gerar relatórios com dados consistentes para a análise dos resultados. Com 
esta consciência, a Atende Informática lança mão de sistemas que cumprirão com este ob-
jetivo, fornecendo por exemplo, informações de quais antenas terão capacidade de trafego 
necessário, quais rádios usar com estas antenas, quais equipamentos devem ser usados 
para o controle de banda e autenticação dos clientes e ser um roteador de borda com ca-
pacidade de estabelecer seções de Border Gateway Protocol - BGP3.

Portanto, é com base nestas informações que buscou analisar e entender todas as necessida-
des da empresa em estudo para implementação das tecnologias necessárias ao atendimento 
da demanda dos clientes, garantindo a sua satisfação. Apesar dos constantes investimentos 
realizados, ainda é notória a carência de recursos por conta do desconhecimento apurado 
destas informações e é justamente este ponto que este trabalho pretende endereçar.

As redes wireless são constituídas por um conjunto de dispositivos móveis capazes de 
se comunicar diretamente um com os outros através de ondas de rádio propagadas no 
espaço livre. Desta forma, as antenas e os rádios usados neste tipo de enlace necessitam 
ter capacidade de projetar esse sinal até o outro lado do enlace com energia suficien-
te par que haja comunicação. Quando não for possível o estabelecimento do enlace é 
necessário a instalação de torres no percurso de propagação do sinal para regenerá-lo, 
amplificá-lo e repeti-lo.

MATERIAL E MÉTODOS

As redes wireless são constituídas por um conjunto de dispositivos móveis capazes de se 
comunicar diretamente um com os outros através de ondas de rádio propagadas no espaço 
livre. Desta forma, as antenas e os rádios usados neste tipo de enlace necessitam ter capa-
cidade de projetar esse sinal até o outro lado do enlace com energia suficiente par que haja 
comunicação. Quando não for possível o estabelecimento do enlace é necessário a instalação 
de torres no percurso de propagação do sinal para regenerá-lo, amplificá-lo e repeti-lo.

O trabalho será desenvolvido no ambiente de telecomunicações da Atende Informática, 
através da aplicação de metodologia científica, que de acordo com Bazzo (2006), consiste 
basicamente das quatro fases apresentadas abaixo:
2Throughput: é a taxa de transferência efetiva de um sistema de rede
3BGP: protocolo de roteamento dinâmico, utilizado para comunicação entre sistemas autônomos (ASs)
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1. Observação: Visa identificar e detalhar o problema em questão.
2. Hipóteses: Idealização das possíveis soluções para o problema proposto.
3. Experimentação: Submissão das hipóteses a testes.
4. Teoria: Conclusões a partir dos resultados obtidos.

Todos os dados da topografia do terreno foram levantados para o cálculo dos enlaces, 
bem como as coordenadas e o posicionamento das torres, que são de suma importância 
para que o projeto de enlace tenha qualidade e funcionalidade de acordo com o projetado. 
Estes dados foram lançados no Software chamado Rádio Mobile, que promove todos os 
cálculos e informa as condições para estabelecimento dos enlaces.

DEFINIÇÃO DO PROJETO

Conforme já exposto, o projeto será elaborado visando a transmissão de longa distância 
e distribuição de Internet via rede se fio. Desta forma, todos os dados da topografia da 
área do projeto serão levantados através de coordenadas geográficas de cada ponto para a 
instalação das torres e posterior cálculo da altura das torres, de modo a obter a capacidade 
de banda necessária.

PLANO DE PESQUISA

O plano da presente pesquisa leva em consideração as seguintes atividades:
 Levantar a topografia dos pontos para instalação de torres para o fechamento de enla-

ce entre as localidades a serem atendidas pelo projeto;
 Conhecer as frequências licenciadas para trabalhar com a rede wireless;
 Analisar viabilidade do enlace com o software Radio Mobile conforme Figura 1;

Figura 1 - Tela que mostra a viabilidade técnica do enlace. Fonte: Programa Rádio Mobile (2015)
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 Analisar custo/benefícios para que a quantidade investida possa ter um payback em 
menor tempo possível, conforme e mostrado na Equação (1). O payback indica o 
tempo necessário que levará para recuperar o investimento realizado.  Para Souza e 
Clemente (2008), o risco do projeto aumenta à medida que o payback se aproxima do 
final do horizonte de planejamento.  Sob esta afirmação, é correto afirmar que quanto 
menor for o payback time, menor será o prazo necessário para recuperar o capital 
investido e, portanto, menor será o risco. Segundo Gitman (2004) o payback é usado 
na tomada de decisões de aceitação ou rejeição de investimentos.

Cálculo de payback:

         (1)

Onde:

FC0: representa a saída de capital no período de tempo 0.

FCmédio: representa a entrada de fluxo de caixa médio por período de tempo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados desta pesquisa mostram soluções que garantem o acesso com qualidade à 
Internet não só para as populações das cidades, mas também para o homem do campo.

Além disso, apresenta fatores impactantes no projeto e dimensionamento das comunica-
ções Wi-Fi e mostrar a potencialidade dos enlaces de longa distância no atendimento de 
áreas remotas.

Atualmente a empresa fornece o serviço de Internet em vários Municípios e distritos da 
região norte de Minas Gerais.

Todas a empresas autorizadas a trabalharem com a prestação de serviço SCM necessitam 
de estrutura robusta de autenticação e roteamento para prover acesso seguro e de qualida-
de para seus clientes como produtos Mikrotik e Servidores como IBM ou Dell.

EQUIPAMENTO DE AUTENTICAÇÃO E ROTEAMENTO

 Neste projeto está usando uma Routerboard CCR 1016 conforme Figura 2 equipamentos 
de grande qualidade e capacidade de processamento composto de CPU de 16 núcleo de 
1.2 GHz. 
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Figura 2 – Routerboard CCR 1016-12G. Fonte: Atende Informática (2015)

Especificações técnicas da Routerboard CCR 1016-12G está descrita na Tabela 1

Tabela (2): Características técnicas da Routerboard CCR 1016 
Product code CCR1016-12G
CPU nominal frequency 1.2 GHz
CPU core count 16
Size of RAM 2 GB
10/100/1000 Ethernet ports 12
Number of USB ports 1
Power Jack 1
Supported input voltage 13 V - 28 V
Voltage Monitor Yes
Monitor de temperatura da CPU Yes
Dimensions 355x145x55mm
Operating System RouterOS v6 (64bit)
Operating temperature range 10C to +50C
License level 6
Current Monitor Yes
CPU TLR4-01680CG-12CE-A3a
Max Power consumption 48W
USB slot type microUSB type AB
Serial port RS232

AUTENTICAÇÃO PPPOE

A autenticação de usuário via PPPoE cria um canal único entre o servidor e o cliente, 
gerando um túnel evitando o broadcast na rede. A configuração do PPPoE em roteadores 
consiste em criar e vincular uma nova interface virtual à interface ethernet que está fisica-
mente conectada ao servidor da operadora. Todas as demais configurações relacionadas 
ao PPP propriamente dito são realizadas na interface virtual dialer, já que esse tipo de 
interface tem suporte ao encapsulamento PPP. 

ROTEAMENTO OSPF

O roteamento OSPF significa Open Shortest Path First e é um novo componente para o 
processo interior de roteamento da Internet. O protocolo de roteamento do OSPF é proje-
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tado para escolher a rota mais eficiente para a entrega de pacotes IP em uma única rede. O 
OSPF foi criado para substituir o protocolo RIP mais velho no processo de roteamento da 
Internet. Há muitas vantagens para o desenvolvimento e uso do protocolo OSPF. 

O propósito original do protocolo OSPF foi para operar com grandes redes de Internet. 
Devido a isso, o protocolo deve ter a capacidade de aumentar ou diminuir o número de 
pacotes IP que são enviados de uma vez ou dentro de um período de tempo. Esta capaci-
dade de se ajustar a um aumento ou transmissões de pacotes menores permite que a rede 
continue a funcionar de forma eficiente. Como parte do recurso de dimensionamento, o 
protocolo OSPF irá enviar pacotes preliminares para um servidor onde verifica a integri-
dade da conexão com o servidor operacional antes de enviar os pacotes de comunicação 
para o servidor.

OSPF protocolo pode ser configurado para rotear IP pacotes com base em um conjunto 
específico de critérios que está definido no tipo do pacote de serviço de campo. TOS ro-
teamento permite que os pacotes de prioridade a ser enviado em links mais rápidos. Este 
protocolo pode também auxiliar com as medidas de segurança que fosse necessário para 
garantir que o pacote não foi recebido no processo de entrega. Opções de roteamento 
OSPF exige que um computador do outro lado ser configurado para receber pacotes que 
foram encaminhados com este protocolo.

O OSPF protocolo redes se divide em classes diferentes. Essas classes diferentes são dadas 
diferentes níveis de classificação no protocolo OSPF. A importância disso é que os pacotes 
que estão associados a um tipo específico de classificação podem ser transmitidos de for-
ma eficiente e remover o excesso de tráfego de Internet de outros locais da rede. 

O OSPF operando na rede procura o caminho mais curto para garantir velocidade no 
envio das informações reduzindo o potencial de tornar-se um pacote perdido no mundo 
do ciberespaço.

ROTEAMENTO BGP

O roteamento de borda BGP garante o funcionamento full routing table deixando dispo-
níveis todas as notas existentes o BGP é um componente que torna possível a comunica-
ção de dados IP entre as organizações que se interligam por meio da Internet. A adminis-
tração de redes de computadores com suporte ao BGP permite a configuração de políticas 
díspares de roteamento para cada um de seus provedores de acesso à Internet. Erros na 
operação do protocolo BGP podem gerar indisponibilidades no acesso aos serviços da 
rede mundial de computadores, tanto para a organização interna quanto para os usuários 
de outros sistemas autônomos.

A comunicação entre os roteadores que fazem parte deste embrião precisava ser realizada 
de maneira dinâmica e necessitavam suportar a rápida expansão da infraestrutura. Neste 
cenário, surgiu o protocolo BGP para padronizar e organizar a comunicação entre as di-
ferentes entidades que se interligavam a rede mundial de computadores. Responsável por 
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superar as deficiências de seu antecessor (o protocolo EGP), o BGP evoluiu até sua quarta 
versão, denominada BGP-4. Atualmente, este é o padrão que guia a comunicação de da-
dos entre todos os sistemas autônomos da Internet.

SISTEMAS AUTÔNOMOS

Os sistemas autônomos AS são compostos por uma ou mais redes de computadores ge-
renciadas de acordo com uma política de roteamento única, que define as regras para o 
encaminhamento dos pacotes de dados IP à Internet. Cada AS pode determinar o proto-
colo de roteamento interno – IGP (interior gateway protocol) que realizará a integração 
entre os componentes de sua infraestrutura baseado em seus próprios critérios operacio-
nais, administrativos, e técnicos. Por outro lado, para que seja viável a troca de dados entre 
os diferentes sistemas autônomos, é necessário que todos optem por um único protocolo 
de roteamento externo – EGP (exterior gateway protocol”.

Gráficos de acompanhamento de consumo

O acompanhamento do consumo e  desempenho do link garante a empresa a monitorar 
os periodos ao longo do dia que apresenta maior consumo, fornecendo estastisticas para 
a previsão de aumento de banda quando o mesmo estiver proximoao teto da velocidade 
contratada. O Figura 3 apresenta o consumo por periodo de duas em duas horas com 
atualização de cinco minutos de link

Figura 3: Consumo diario de link. Fonte: Atende Informática

Estruturas de enlace entre o servidor central e as torres de retransmissão

ENLACE ENTRE CENTRAL TORRE A

A torre de ponto-a-aponto e distribuição A possui uma altura de 36 metros e com capaci-
dade de atendimento de até 400 clientes localizada nas coordenadas geográficas Latitude 
17º18’40” e Longitude 44º13’43” e altitude de 651 metros em relação ao mar, na Figura 4 
apresenta torre de ponto-a-ponto e distribuição instalada na cidade A.
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Figura 4 – Torre de distribuição A. Fonte: Atende Informática (2015)

De acordo com os cálculos de enlace a Figura 5 mostra um enlace da torre central e a torre 
A onde podem-se identificar a distância de 51,8 quilômetros entre a origem e o destino 
do enlace. 

Figura 5 – Enlace entre Central e Torre A. Fonte: Atende Informática (2015)

O software do Rocket M5 possui um protocolo proprietário de nome airMAX na qual 
apresenta a qualidade e quantidade de sinal trafegado e garante que somente equipamen-
to do mesmo fabricante ingresse nesta rede. Este enlace está operando com banda de 20 
MHz e canal 144 com frequência de 5720 MHz. Conforme a Figura 16 este enlace tem ca-
pacidade de RX/TX (recebimento/transmissão) Rate de 104 Mbps/117 Mbps, com relação 
de sinal ruído de -94 dBm, o airMAX Quality de 84% e airMAX Capacity de 70%. A ante-
na usada neste enlace de dupla polarização que acoplada ao Rocket M5 forma o conjunto 
de transmissão vertical e horizontal que o canal0/canal1 está com sinal de -64/-67dBm e a 
qualidade do enlace com Transmit CCQ de 85%.

O equipamento usado na torre A para o fechamento do roteamento do enlace é a Rou-
terboard 1100 ahx2 conforme Figura 6 com 13 portas de rede gigabits com processador 
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de dois núcleos e dois gigas de memória. Este equipamento fecha seção de OSPF com o 
servidor central concedendo todas as qualidades que o protocolo pose oferecer.

Figura 6 – Routerboard 1100AXH2. Fonte: Atende Informática (2015)

O painel de distribuição de sinal usado nas torres é o Airmax Basestation Am-5g20-90 
20dbi 90º 5GHz com intervalo de frequência de 5.15 GHz a 5.85 Ghz e potência de 19,4 a 
20,3 dBi, dupla polarização e isolamento de polarização de 28dBm e nas casas dos clientes 
na recepção do sinal são usados os nano loco M5.

CONCLUSÃO 

O estudo aqui apresentado sugere que um novo momento importante para a Comunica-
ção WIFI buscando a qualidade dos enlaces para a distribuição de sinal, a precisão nos 
cálculos da análise de topografia, alturas de torres e definição de equipamentos adequados 
para garantir a quantidade de banda necessária a transportar. O conjunto de equipamen-
tos para integras um enlace devem ser estudados com cautela para que possa dimensionar 
a antena, rádio e estrutura de energia e acomodação de todos com refrigeração adequada 
e sistema de proteção de toda a estrutura para garantir o funcionamento perfeito.

Diante de todos os cálculos e a execução do trabalho concluída, o acompanhamento do 
desempenho dos equipamentos de transmissão e distribuição faz-se necessário para me-
dir a quantidade de banda e desempenho das latências e interferências de outras torres 
operando na região usando frequências próximas as projetadas. Para a frequência 5.8 GHz 
por serem livres a escolha de uma frequência menos poluída e o monitoramento ao longo 
do uso garante o desempenho do trafego do enlace.

De acordo o aumento de clientes atendidos por um enlace de uma determinada cidade o 
dimensionamento de novos equipamentos para cobrir a nova demanda deve incluir cres-
cimentos futuros, podendo assim garantir a qualidade no aumento de banda
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ESTUDO DA VIABILIDADE DE CAPTAÇÃO E APROVEITAMENTO DA ÁGUA 
RESIDUAL PROVENIENTE DE CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS 

NAS FACULDADES SANTO AGOSTINHO (CAMPUS JK) 

VIVIANY MATIAS ARAUJO; ÁLVARO BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR; 
CARLOS HENRIQUE PIRES MAGALHÃES

Objetivo: Buscando inovações tecnológicas que possam contribuir com o aproveitamento 
da água, esse trabalho teve como objetivo investigar a possibilidade de captação da água 
residual de condicionadores de ar instalados nas Faculdades Santo Agostinho. Metodolo-
gia: Para a realização desse estudo,primeiramente foirealizado um levantamento sobre a 
quantidade de condicionadores de ar instalados nos prédios das Faculdades Santo Agos-
tinho, localizada no bairro JK, na cidade de Montes Claros. Em seguida, foram instalados 
recipientes plásticos nos drenos dos condicionadores de ar que estavam instalados nos 
setores administrativos. Decorridos 6 horas após a instalação, os recipientes foram remo-
vidos e o volume de captação de água residual foi medido com o auxílio de uma proveta. O 
volume coletado foi analisado em função do tempo de funcionamento dos equipamentos, 
da umidade relativa do ar nos horários entre 9 e 21 horas e da contribuição do volume 
de captação. Para a elaboração de um projeto de captação, foi realizado com uma estação 
total o levantamento topográfico altimétrico, sendo medidas as respectivas distâncias e 
ângulos para posterior locação de um reservatório de captação. Depois disso, os dados 
coletados foram apresentados em desenho de planta baixa com auxílio do software Auto 
Cad, junto com memorial descritivo dos materiais a serem utilizados. Resultados: Os 
resultados dessa pesquisa mostraram que o volume de água residual dos condicionadores 
de ar representa uma contribuição em torno de 20% do volume de água consumido pela 
instituição nos meses de maior frequência acadêmica. Conclusão: Com os resultados des-
se estudo foi possível concluir que o volume de água desperdiçado torna viável a execução 
de um projeto de captação no local investigado, como alternativa sustentável de aprovei-
tamento da água residual procedente dos condicionadores de ar.   
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ESTUDO TEÓRICO SOBRE LÓGICA FUZZY 
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1Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho.
2Professor do Curso de Engenharia Elétrica das Faculdades Santo Agostinho, Doutor 
em Engenharia Elétrica pela UFMG.

RESUMO:

Na lógica clássica a representação dos conjuntos é somente pertence ou não perten-
ce, ou seja 1 ou 0. O que não permite incertezas ou ambiguidades, isso dificulta uma 
representação realística dos fatos já que muitos problemas da vida real são por sua 
natureza incertos ou ambíguos. A lógica fuzzy ou nebulosa foi criada por Lotfi Asker 
Zadeh em 1965, é uma área da inteligência artificial que tem como finalidade tratar 
de informações incertas e imprecisas por meio de graus de pertinência associados a 
conjuntos dentro do intervalo de 0 a 1. Buscando representar melhor o conhecimento 
em sistemas inteligentes, um sistema fuzzy tem a capacidade de gerar uma saída pre-
cisa a partir de informações imprecisas, com a sua capacidade de tratar informações 
de modo diferenciado da lógica clássica. Foi possível com a lógica fuzzy a criação de 
modelos de conhecimento que se assemelhassem melhor há tomada de decisão huma-
na quando esta é feita no modelo de regras heurística e experiência, com isso tem-se 
percebido uma grande aplicação desses modelos de inteligência artificial em sistemas 
especialistas, apoio a decisão e de controle de processos já que eles imitam melhor o 
operador.

Palavras-chave: Conhecimento, Fuzzy, Aplicações.

ABSTRACT: 

In classical logic the representation of sets is only belongs or does not belong, ie 1 or 
0. What does not allow uncertainties or ambiguities, this complicates a realistic rep-
resentation of the facts since many real-life problems are by their nature uncertain or 
ambiguous. The fuzzy or fuzzy logic was created by Lotfi Asker Zadeh in 1965, is an 
area of   artificial intelligence that aims to deal with unreliable and inaccurate informa-
tion through degrees of membership associated with sets within the range of 0 to 1. 
Seeking to better represent knowledge in intelligent systems, a fuzzy system the ability 
to generate an accurate output the left of inaccurate, with its ability to treat differently 
information of classical logic. It was possible with the fuzzy logic knowledge creation 
models that resembled no better human decision-making when it is made in the model 
of heuristic rules and experience with it has seen a great application of these models of 
artificial intelligence expert systems , decision support and control processes as they 
mimic the best operator.

Keywords: Knowledge, Fuzzy, Applications.
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INTRODUÇÃO

Os seres humanos são capazes de lidar com sistemas complexos no seu cotidiano usando 
de informações imprecisas e incertas. A estratégia usada nesses casos e a tomada de deci-
são também imprecisa e incerta, sendo que isso possibilita a modelagem de regras lógicas 
que descrevam o comportamento adotado por uma pessoa. (CHENCI et al.,2011)

A inteligência artificial é o ramo de estudo que busca representar o comportamento hu-
mano de modo computacional. Neste sentido a logica fuzzy vem como uma ferramenta 
capas de lidar com informações incertas e ambíguas como por exemplo: conceitos como 
muito e perto de natureza humana de forma qualitativa.

O presente trabalho tem como objetivo introduzir os conceitos fundamentais da lógica 
fuzzy. Será inicialmente abordado os conceitos de lógica fuzzy, e logo após faz-se-á co-
mentários sobre alguns tipos de aplicações e equipamentos já existentes. 

LÓGICA FUZZY

Em 1920 Jan Lukasiewicz propôs a ideias de conjuntos de aceitassem entre zero, meio e 
um, o que foi se expandido para um número infinito de possibilidades entre 0 e 1. Nascia 
a primeira versão de lógica fuzzy (MARRO et al., 2010).

 Em 1965 Lotfi Asker Zadeh combinou os conjuntos de Lukasiewicz com conceitos de 
lógica clássica para criar a primeiro publicação de lógica. A criação de Lukasiewicz sofreu 
grande represarias, porém não demorou muito que sua ideia fosse aceita sendo foco de 
estudo de várias publicações. (MARRO et al., 2010).

Conforme Almeida e Evsukoff (2010) o termo “fuzzy” em língua inglesa ainda não tem 
tradução direta para o português. No ramo da engenharia os conceitos de nebuloso e di-
fuso são alguns dos exemplos aceitos, seu sentido passa muitas vezes pelos termos vago 
e incerto. De fato a incerteza no conhecimento faz parte de muitos problemas onde não 
seja eficiente uma precisa definição dos termos, como a tomada de decisão em relação aos 
conceitos como perto ou longe.

Na lógica clássica um elemento pertence ou não a um conjunto se satisfaz um predicado 
com uma relação bem definida entre si. Assim por exemplo pode-se definir o conjunto A 
como sendo formado pelos números do universo U tal que o número seja maior que zero 
de acordo com a expressão (1). (ALMEIDA, EVSUKOFF, 2010).

A : { x Є U/ x > 0 }   (1)

A lógica fuzzy ou nebulosa surge como uma forma de torna a aquisição de conhecimento 
e tomada de decisão mais próxima da realidade permitido que o grau de pertinência varie 
dentro do universo fechado de [0,1] de acordo com a equação (2). (ALMEIDA, EVSU-
KOFF, 2010).
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Xμ(x) : U → [0 ,1]  (2)

De acordo com a figura 1 tense um grau de pertinência associado a cada conjunto sendo 
que o grau zero e considerado grau nulo (ABAR, 2004). O universo de discurso e definido 
como uma variável linguística onde seus valores podem ser definidos como conjuntos 
fuzzy. Os conjuntos fuzzy podem ser representados por meio de seus dados associados 
aos graus de pertinência ou pela sua função de pertinência. Função de pertinência é uma 
regra que indica quanto de um elemento pertence a um conjunto, Entre as mais comuns 
encontra-se a trapezoidal e a triangular.

Figura 1:Exemplo de Conjuntos Fuzzy. Fonte: ALVES (2011)

Na figura acima tem-se a variável linguística distancia juntamente com os conjuntos fuzzy 
Perto, Médio e longe. Os conjuntos representados são caraterizados por suas respecti-
vas funções de pertinência que são trapezoidal, triangular e trapezoidal respectivamente. 
(MARRO et al., 2010)

SISTEMA DE INFERÊNCIA FUZZY

O sistema fuzzy tem por objetivo obter um resultado por meio de entradas imprecisas, o 
algoritmo responsável por obter esse resultado chamasse sistema de inferência. Em 1974 
Mamdani propôs um sistemas de inferência, figura 2, que foi um padrão por muitos anos 
onde que variáveis de entrada se relacionavam com variável de saída por meio de regras 
pré-estabelecidas. (ARAÚJO, 2007)

Figura 2:Sistema de Inferência Mamdani. Fonte: TARING (2001)

No modelo Mamdani o sistema de inferência fuzzy e composto por quatro partes princi-
pais: Fuzzificador; Inferência; Regras ou Banco de Regras e Defuzzificador. A fuzzificação 
é o processo que ocorre no Fuzzificador onde que um grau de pertinência vai ser associa-
do ao valor da variável linguística dentro de cada conjunto fuzzy (MARRO et al., 2010). A 
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exemplo da figura 1 O valor de 3.5 metros contem graus de pertinência não negativos para 
Médio e Perto 0,65 e 0,45 respetivamente e grau de pertinência 0 para o grupo fuzzy longe.

As regras são relações logicas do tipo “if< Antecedente>= then <Consequente>” que de-
vem ser modeladas de acordo com o problema de estudo e recomendado gastar um tempo 
na formulação de regras ou consultar um especialista tendo em vista que elas influenciam 
diretamente na qualidade do sistema. O conjunto de todas as regras de um sistema fuzzy 
e chamado de banco de regras (ALMEIDA, EVSUKOFF, 2010).

Após atribuídos os valores fuzzy correspondentes as variáveis de entrada em relação aos 
grupos difusos o processo de inferência e responsável por associar as variáveis entre si de 
acordo com as regras do banco de regras (MARRO et al., 2010). Esse processo e feito por 
meio de operações entre conjuntos, de acordo com as regras do banco de regras, As ope-
rações entre os conjuntos fuzzy são as mesmas operações da lógica clássica em especial a 
união e intercessão, ou pontos máximos e mínimos entre conjuntos, ou em lógica boolea-
na as operações “and” e “or” respetivamente (ARAÚJO, 2007).

O resultado do sistema de inferência e um conjunto fuzzy formado por todos os conse-
quentes ativados, ou seja, todos os grupos fuzzy onde que os antecedentes não obtiveram 
graus de pertinência 0. Considere a figura abaixo.

Figura 3: Resultado do Processo de Inferência. Fonte: MARRO (2010)

Na figura supracitada três antecedentes do banco de regras foram ativados com graus de 
pertinência respectivamente igual a 0,1; 0,2; 0,3 resultando na ativação proporcional dos 
conjuntos C1, C2 e C3 o que resultou no conjunto fuzzy de saída em azul considerando a 
operação de ponto máximo entre conjuntos ou em lógica booleana o conectivo “or”.

Como a saída do sistema de inferência ainda é um conjunto fuzzy, ou seja, um valor lin-
guístico, qualitativo, ela necessita de ser convertida em um número real, quantitativo, para 
o apoio na tomada de decisão esse processo de conversão e chamado de Defuzzificação. 
(ARAÚJO, 2007). Vários são os métodos de defuzzificação entre eles os mais utilizados são 
os métodos de centro de massa e média dos máximos. (ALMEIDA, EVSUKOFF, 2010). Na 
figura 4 abaixo pode se observa um exemplo de defuzzificação.
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Figura 4: Resultado do processo de Defuzzificação. Fonte: Maia (2013)

Considerando graus de pertinência atribuídos aos respectivos consequentes o método da 
centroide ou centro de massa proporcionou a conversão de conjuntos fuzzy de saída em 
uma informação qualitativa, no exemplo acima o valor de 16.7% da variável linguística de 
saída.

APLICAÇÕES

A representação do conhecimento é um dos grandes desafios da inteligência artificial, 
de fato a imprecisão das informações faz parte de muitos problemas da vida real, como a 
lógica fuzzy permite tratar dessas imprecisões, conceitos vagos e linguísticos ela coloca-
se como a principal forma de representação do conhecimento em inteligência artificial. 
Dentro da área de sistemas inteligentes várias são as aplicações de logica fuzzy a saber: 
Sistemas de controle inteligente, sistemas especialistas, sistemas de apoio a decisão etc. 
(ALMEIDA, EVSUKOFF. 2001)  

Percebe-se que nestes sistemas o operador consegue manter variáveis como temperatura 
e pressão dentro de valores pré-estabelecidos baseando-se na intuição e experiência. Os 
sistemas fuzzy são ideais para essa atividade já que imitam a forma de trabalho do opera-
dor por meio de um conjunto de regras de decisão heurística. (ALMEIDA, EVSUKOFF. 
2001). Abaixo são mostrado equipamentos que já utilizam efetivamente técnicas fuzzy 
(CHENCI, et al. 2011).

 Ar condicionado Produzido pela Mitsubishi que usa um conjunto de 25 regras de 
aquecimento e 25 regras de resfriamento, produzindo uma economia de até 24%.

 Máquina de lavar Hitachi que utiliza controladores fuzzy para peso, tipo de tecido e 
grau de sujeira mesurando a potência adequada para a máquina.

 Auto foco capas de medir claridade de câmera fotográfica Canon em seis regiões dife-
rentes da imagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  lógica fuzzy é ideal para tratar de incertezas, ambiguidade, aproximações e termos 
linguístico. Como um dos objetivos da inteligência artificial é representar de forma mais 
realística o conhecimento humano, a lógica fuzzy é de extrema importância já que o co-
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nhecimento humano na maioria das vezes é incerto e ambíguo. Pela sua capacidade de 
tratar incertezas, de criar sistemas que imitem a tomada de decisão de um operador é 
especialmente empregada em sistemas especialistas e de tomada de decisão. É importante 
ressaltar que para uma correta funcionalidade do sistema fuzzy deve-se ocorrer um di-
mensionamento e escolha das variáveis linguísticas, funções de pertinência e banco regras 
atividades estas que vão depender diretamente de características reais do problema em 
análise. Diferente de outras áreas da inteligência artificial os sistemas difusos são estáticos, 
portanto não tem a capacidade de aprender, esta deficiência pode ser sanada com a junção 
de técnicas fuzzy com redes neurais artificiais o que geram os sistemas Neuro Fuzzy.
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GERENCIAMENTO AMBIENTAL APLICADO À CONSTRUÇÃO CIVIL

ESTER IDORGINA ALMEIDA DIAS; REJANE SANTOS PEREIRA; ALEXON DO 
CARMO ALVES; MARCOS PAULO MACHADO MARTINS DE MENEZES

O desenvolvimento econômico mundial ocorre de forma cada vez mais acelerada, tra-
zendo consigo um grande ponto de preocupação e discussão: o meio ambiente como par-
te integrante, como base deste desenvolvimento e como mantê-lo preservado, diante do 
seu uso até então relativamente indiscriminado. Diante deste cenário, a importância da 
consciência socioambiental tomou lugar de destaque, onde o termo gestão ambiental se 
disseminou em todas as áreas, principalmente na construção civil, haja vista que é uma 
das atividades econômicas que mais consomem recursos naturais. A evolução do atual sis-
tema construtivo engloba, dentre outros pontos, uma maior eficiência no que diz respeito 
ao uso dos recursos hídricos.  O objetivo deste trabalho é a análise da existência de siste-
mas de gerenciamento ambiental em obras de médio e grande porte, na cidade de Montes 
Claros, que visam melhorias no sistemas de águas fria e pluvial, com foco na análise dos 
sistemas hidros sanitários e pluviais, discutindo alternativas para conservação e reaprovei-
tamento das águas, apresentando também caminhos para melhoria e/ou implantação de 
sistemas de gestão ambiental eficientes que integram a obra como um todo, do princípio 
da construção com o canteiro de obras, até a finalização e utilização do empreendimento. 
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MELHOR: ANÁLISE DE VIABILIDADE DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 251
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¹Discente das Faculdades Santo Agostinho; 

Objetivo: Apresentar propostas de melhorias nas condições de tráfego da BR-251, deli-
mitando pontos críticos e alternativas de gerenciamento de tráfego, apontando benefí-
cios da duplicação da via. Metodologia: O grupo Visão do Amanhã surgiu como uma 
iniciativa de acadêmicos do curso de Engenharia Civil das Faculdade Santo Agostinho 
e busca explorar soluções de tráfego na BR 251. Nossos estudos se concentram especial-
mente em buscar meios de intervenção em um trecho específico que liga Montes Claros 
a Salinas, no Norte de Minas, tal é a quantidade de  vítimas, que o trecho é conhecido 
como “estrada da morte”. No intuito de reverter este quadro sugerimos um possível des-
vio, este desvio foi georefenrenciado para constituir uma alternativa de trânsito, nosso 
estudo pretende delimitar a redução do VDMA que ocorrerá em decorrência desta ra-
mificação e encontrar outros pontos de fácil intervenção criando mudanças no traçado 
da via e   buscando corrigir curvas, como as existentes nas serras de Francisco Sá e de 
Salinas e outros pontos que se encontram fora dos padrões. Resultados: O principal 
produto de nossas investigações é um estudo apontado uma alternativa para reduzir 
o tráfego no trecho que liga as cidades de Montes Claros e Capitão Enéias, no entanto 
como subproduto de nossos estudos surge um vídeo documentário composto por de-
poimentos de pessoas que sofreram acidentes e parentes de pessoas que sofreram sinis-
tros na rodovia, este material será utilizado como parte de uma campanha educativa 
a ser estudada posteriormente.  Conclusão: Este trabalho busca apontar propostas de 
melhorias nas condições de trafego da via, apresentando propostas concretas de inter-
venção pretende também levar a público o conhecimento das condições da via e sensi-
bilizar o poder público quanto a necessidade de intervenções na via.
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CONTROLE EFICIENTE DE ILUMINAÇÃO EM AMBIENTES EXTERNOS

FERREIRA, R. E1; DIAS, M. P. A1; AMORIM, C. P1; BAHIA, V. L1; SILVA FILHO, N. 
M. 1; COSME, E. A2

1Pós graduando em Sistemas Elétricos de Potência – Faculdades Santo Agostinho, 
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2Edmar Alves Cosme. Prof. MSc. das Faculdades Santo Agostinho. Mestre em Engenharia 
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RESUMO

Este trabalho estudou as opções de sistemas de iluminação pública procurando integrar 
tecnologias para propor um modelo que permita contribuir com a eficiência da ilumina-
ção em locais públicos atentando para a qualidade da iluminação e economia do consu-
mo de energia elétrica. A Eficiência Energética nos sistemas de iluminação pública pode 
contribuir na melhoraria da confiabilidade e da qualidade do sistema elétrico de potência 
brasileiro, por ser um seguimento consumidor potencial de energia elétrica. O crescente 
aumento de demanda de energia, aliado às atuais dificuldades no setor hídrico nacional 
evidenciam a importância para se buscar alternativas para uso eficiente da energia em 
todas as áreas. O estudo realizado neste trabalho propôs uma luminária viável economi-
camente, com eficiência compatível aos sistemas utilizados atualmente e com potencial de 
interação com um programa de funcionamento sazonal, conferindo ao protótipo a pos-
sibilidade de atuação inteligente durante seu ciclo diário de funcionamento. Os cálculos 
realizados neste estudo mostraram que é viável o desenvolvimento de uma opção alter-
nativa para substituição do sistema de iluminação atualmente utilizado. Foi desenvolvido 
um protótipo que permitiu a comparação com as unidades de iluminação pública utiliza-
da atualmente tanto no sistema público municipal, como em áreas externas privadas que 
utilizem o mesmo sistema de iluminação tais como estacionamentos e pátios de indústrias 
ou fazendas, demonstrando a possibilidade de economia de energia com a preservação da 
qualidade da iluminação nestes ambientes e acréscimo da possibilidade de funcionamento 
autônomo e inteligente de cada unidade do sistema.

Palavras-chave: Eficiência Energética, Iluminação Pública, Sistema de Iluminação Inte-
ligente.

ABSTRACT

This work studied the system’s options of public lighting searching to integrate Technol-
ogies that propose a model that allows to contribute to the lighting efficiency in public 
places emphasizing the light’quality and economy of electric energy consumption. The en-
ergy efficiency into public lighting systems can to contribute to strengthen the confidence 
in the quality’s energy electric system of Brazil, due to be a follow-up potencial consumer 
of electricity. The increasing energy demand, combined with the present difficulties in 
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the national hydric sector shows the importance to find alternatives for efficient use of 
energy in all areas. The study does in these work proposed an economically viable lumi-
narie, with efficiency compatible with the systems currently used and with interaction’s 
potencial with a program of seasonal operation, tallying when prototype the possibility 
the intelligent performance during his daily cycle of operation. The calculations did in 
this work showed that is viable the developing of an alternative option to replace of light-
ing’s system used currently. Was developed a prototype that allowed the comparison with 
units of the public lighting currently used, as municipal public system, as private outdoor 
areas using the same lighting’s system, such as parking lots and sheds industries or farms, 
demonstrating the possibility of saving energy with preserving the lighting’s quality in 
these environments and increase the possibility of autonomous and intelligent operation 
of each system’s unit.

Keywords: Energy efficiency, Public lighting, Intelligent lighting system.

INTRODUÇÃO 

A vida moderna é repleta de alternativas de conforto e comodidades que dependem do 
consumo de energia elétrica para sua plena efetivação. Nos dias atuais mais membros da 
humanidade vem conseguido acesso a esse universo de possibilidades. Hoje não é mais 
concebível imaginar a vida sem o conforto, que a evolução tecnológica mundial, permite e 
que depende da utilização de energia elétrica. A demanda mundial por consumo de ener-
gia vem crescendo em ritmo maior do que os incrementos de produção introduzidos na 
matriz energética no setor elétrico através de usinas hidrelétricas, termoelétricas, nuclea-
res, eólicas, e solares. Diante dos vários fatores econômicos, ambientais e tecnológicos que 
impedem a inclusão imediata de maior produção de energia elétrica para suprir a crescen-
te demanda de consumo, vários estudos são realizados para propor novos equipamentos, 
sistemas ou processos que resultem no uso eficiente da energia elétrica.

Conforme dados ELETROBRAS (2009), a iluminação pública é primordial para a quali-
dade de vida dos grandes centros urbanos, influenciando diretamente a segurança públi-
ca, valorizando as áreas urbanas, destacando monumentos, prédios e paisagens e atuando 
como instrumento de cidadania. 

Um sistema de iluminação pública eficiente pode se traduzir indiretamente em uma me-
lhor imagem da cidade, podendo favorecer o turismo, o comércio e o lazer noturno, am-
pliando a cultura do uso racional da energia elétrica e contribuindo assim para o desen-
volvimento social e econômico da população.

No Brasil aproximadamente 4,5% da demanda nacional e 3,0% do consumo total de energia 
elétrica do país referem se a iluminação pública. Esse percentual equivale a uma demanda 
aproximada de 2,2GW e a um consumo de 9,7 bilhões de kWh/ano. No último levantamento 
disponível feito no Brasil, estima-se que existam 15 milhões de pontos de iluminação pública, 
espalhados pelo país sendo que na região sudeste está 45% deste total. (ELETROBRÁS, 2009).
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Neste trabalho buscou-se abordar o sistema de iluminação publica e privada de ambientes 
externos, propondo um protótipo alternativo e viável de iluminação que apresente ganhos 
na eficiência energética, mantendo a qualidade da iluminação e possibilitando o raciona-
mento do consumo e da necessidade de manutenção no sistema.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi realizado tendo como composição de seu alicerce a pesquisa bi-
bliográfica e o estudo de caso. Os testes, experimentos e montagem do protótipo proposto 
foram realizados em laboratório de manutenção elétrica e de eletrônica de uma empresa 
situada na cidade de Montes Claros – MG, em parceria com suas equipes técnicas. Foram 
efetuadas pesquisas e coletas de dados técnicos e estatísticos junto à Companhia Ener-
gética de Minas Gerais e à Prefeitura de Montes Claros relativos à iluminação pública da 
cidade.

Conforme Moreira (2005), alinhado ao conceito de conservação de energia buscou se  
diminuir ou melhorar o método de sua utilização do sistema de iluminação, sem abrir 
mão de segurança, do conforto e das vantagens que ele proporciona, reduzindo custos, 
mantendo ou melhorando a qualidade do serviço e diminuindo impactos ambientais.

Foi desenvolvido um sistema de iluminação integrando tecnologias disponíveis, tendên-
cias atuais de equipamentos e o conhecimento, adquirido tanto na carreira profissional 
como eletricista e técnico industrial da concessionária de energia elétrica CEMIG quanto 
como acadêmico do curso de Engenharia Elétrica da Faculdade Santo Agostinho. Segun-
do Companhia Paranaense de Energia - COPEL (2012) é importante atualizar os conceitos 
de projeto e fazê-los menos convencionais. Buscou se configurar no sistema de ilumina-
ção proposto, características que o credenciasse como alternativa viável economicamente, 
agregando eficiência no funcionamento, economia no consumo de energia elétrica, auto-
nomia no regime de funcionamento e aumento no tempo de vida útil do conjunto sem 
necessidade de intervenção de mão de obra para reparo quando comparada aos sistemas 
iluminação atuais.

De acordo com exposto por Moreira (2005), quanto maior a eficiência luminosa, mais 
econômica é o uso da fonte de luz. O desenvolvimento tecnológico permitiu que o LED 
evoluísse aumento o seu fluxo luminoso e que emitisse luz branca, conforme Creder (2007) 
tornando-se uma tendência mundial de iluminação, oferecendo soluções para substituir 
muitas das necessidades de iluminação ambientais convencionais disponíveis no mercado.

Os trabalhos consistiram em construir um protótipo que pudesse integrar uma lâmpada 
do tipo LED de alto desempenho, fonte para sua alimentação, acessórios e um microcon-
trolador PIC programável que, através de lógica de programação pré-definida permite a 
adaptação do funcionamento do conjunto de acordo com a previsibilidade e histórico do 
horário do nascer e por do Sol do local de instalação, respeitando as diferenças regionais. 
O Microcontrolador é definido como um tipo especial de circuito integrado que permite a 
possibilidade de ser programado para desempenhar tarefas específicas. Para Souza (2008), 
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o conceito de microcontrolador pode ser resumido em um pequeno componente eletrô-
nico, dotado de uma inteligência programável, utilizado no controle de processos lógicos. 
Foi efetuado estudo para o entendimento do funcionamento dos componentes do sistema 
de iluminação pública assim como a regulamentação básica do setor.

Foi desenvolvido um algoritmo que defini as rotinas de trabalho do sistema de operação 
da iluminação. Este algoritmo é responsável por descrever o regime de operação do ponto 
de iluminação indicando o horário de início e término de cada ciclo de operação distinto. 
A Figura 01 retrata através do fluxograma funções e rotinas de funcionamento definidas 
para o sistema de iluminação.

 
Figura 01 – Fluxograma para execução das rotinas lógicas no microcontrolador PIC.

O algoritmo com as rotinas de funcionamento do sistema de iluminação escrito em lin-
guagem “C++”, foi convertido para código hexadecimal para gravação no micro contro-
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lador PIC. De acordo com Holzner (2001), essa linguagem de programação oferece aos 
programadores a condição de criar setores de programa auxiliar com funções definidas. 
A conversão se fez necessária por ser esta a linguagem de trabalho do micro processador 
PIC. A conversão foi realizada através de um software específico fornecido pelo fabricante 
do componente. Este software tem a capacidade de converter o algoritmo criado em C++ 
na linguagem de trabalho do microcontrolador PIC.

A Figura 02 destaca a conversão da linguagem de programação “C++” em código hexadecimal.

Figura 02 – Conversão do algoritmo em hexadecimal.

As rotinas de trabalho do sistema de iluminação já convertidas em código hexadecimal, 
foram gravadas no microcontrolador PIC através do uso de um notebook, um gravador de 
microcontroladores e um software específico para compilação e gravação da lógica cons-
truída. A Figura 03 mostra o processo de gravação no microcontrolador PIC. 

Figura 03 – Gravação no microcontrolador PIC - Computador conectado ao componente.
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Foram utilizados programas específicos para simulação de montagem em ambiente vir-
tual, de circuitos eletrônicos, visando avaliar previamente o funcionamento do circuito 
que seria montado para controle do sistema de iluminação. Os softwares foram uteis para 
simulações e análises detalhadas do funcionamento do controle do sistema de iluminação 
na fase experimental.

No laboratório de eletrônica foi montado um circuito elétrico para testes iniciais do de-
sempenho do protótipo proposto utilizando voltímetros, fontes de alimentação, placa pro-
toboard, gerador de sinais, osciloscópio, além de softwares para simulação eletrônica.

A Figura 04 mostra um esboço do circuito eletrônico simulado em software representando 
circuito de controle do ciclo de funcionamento do sistema de Iluminação. 

Figura 04 - Esboço do circuito eletrônico elaborado para testes.

O layout da placa eletrônica foi criado para acondicionar os componentes eletrônicos que 
constituem o circuito de controle do ciclo de funcionamento do conjunto de iluminação. 
Para criação do mesmo foi utilizado um programa de desenvolvimento de projetos ele-
trônicos. A Figura 25 mostra o layout criado para a placa que recebeu a montagem dos 
componentes.

Figura 05 - Layout da placa.

A Figura 06 mostra a placa confeccionada.
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Figura 06 – Placa de fibra de vidro para montagem dos componentes eletrônicos.

Concluída a etapa de confecção da placa de circuito eletrônico impresso, foi montado 
o respectivo circuito locando cada componente em seu devido local conforme esquema 
eletrônico. A Figura 07 mostra a placa eletrônica montada e pronta para instalação na 
luminária.

Figura 07 – Placa eletrônica - Controle do ciclo de funcionamento da Luminária.

Foram executados testes de bancada com a placa com circuito eletrônico já montado si-
mulando seu funcionamento de acordo com a programação definida e incorporada ao 
microcontrolador PIC. Foi adotado para os testes, o percentual de 100% para o horário de 
funcionamento compreendido entre 18:00 horas e 24:00 horas. Para o horário compreen-
dido entre 00:00 horas e 02:00 horas o regime de funcionamento ficou fixado em 80% da 
potencia nominal de funcionamento. Das 02:00 às 05:00 horas, o consumo do sistema de 
iluminação é reduzido para 50% do valor nominal. Após as 05:00 horas o sistema se des-
liga (0% consumo). Para visualização dos resultados dos testes foi inserido ao circuito um 
display configurado para registrar a data, o horário e o percentual de potência consumida 
pelo protótipo considerando o regime normal de funcionamento do sistema de ilumina-
ção. 
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A figura 08 mostra uma sequência de registro no display dos percentuais de consumo de 
energia variados de acordo com o horário de funcionamento determinado na programa-
ção do microcontrolador PIC.

Figura 08 – Registro no display dos percentuais de consumo de energia. A – 100%, B – 100%, C – 80%, D 
– 50% e E – 0%

A lâmpada do Tipo LED e a placa confeccionada para controle do ciclo de protótipo funcio-
namento do sistema de iluminação foram fixadas em uma maquete para permitir a simu-
lação, testes e demonstração do funcionamento. A Figura 09 mostra o protótipo montado.

Figura 09 – Protótipo montado.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

O sistema de iluminação proposto apresentou o resultado esperado de redução de con-
sumo de energia diante do controle automático do seu regime de funcionamento. A tec-
nologia de modulação PWM embarcada no microcontrolador PIC permitiu este controle 
através de programação prévia variando o nível de consumo médio do sistema de ilumi-
nação alimentado a cada faixa de tempo determinado. A figura 10 mostra as formas de 
onda geradas pelo controle PWM para 100% de consumo de energia e o respectivo valor 
de corrente consumido pelo sistema de iluminação.

Figura 10 – Formas de onda controle PWM (100%) e corrente de consumo.

A figura 11 mostra a forma de onda do controle PWM e o respectivo consumo para per-
centuais de 80%, 50% e 0% de consumo no sistema de iluminação.

Figura 11– Formas de onda PWM: A - 80%, B - 50% e C - 0% e corrente de consumo.
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A tarifa aplicada à iluminação pública faz parte do subgrupo B4 conforme a agência re-
guladora do sistema elétrico, a ANEEL. Esta classe se subdivide em tarifas B4a e B4b. A 
tarifa B4a tem valor levemente menor que a B4b e é aplicada quando tanto os ativos de 
iluminação pública (IP) assim como os serviços de operação e manutenção são de res-
ponsabilidade do município. Quando a própria concessionária presta o serviço de IP no 
município, a tarifa tem um valor acrescido referente ao custeio de operação e manutenção 
do sistema. Os valores das tarifas são definidos anualmente pela ANEEL por meio de re-
solução homologatória e são diferenciados para cada concessionária. 

A Tabela 1 mostra os valores das tarifas de iluminação pública na CEMIG no ano de 2015.

Tabela 1 – Tarifa de iluminação publica grupo B4

B4 iluminação pu-
blica

Bandeira verde
Consumo R$/kWh

Bandeira amarela
Consumo R$/kWh

Bandeira vermelha
Consumo R$/kWh

B4a - rede de distri-
buição 0,28036 0,30536 0,32536

B4b – bulbo da lâm-
pada 0,30585 0,33085 0,35085

Fonte: CEMIG 2015

A Tabela 2 indica a correspondência média entre as lâmpadas de LED e lâmpadas de vapor 
de sódio e vapor de mercúrio.

Tabela 2 - Equivalência luminosa de lâmpadas LED

Tipos de lâmpadas instaladas Potência das lâmpadas(W) Potência equivalente lâmpada LED

Vapor de sódio 70 watts 30 watts

Vapor de mercúrio 80 watts 30 watts

Vapor de sódio 100 watts 60 watts

Vapor de mercúrio 125 watts 60 watts

Vapor de sódio 150 watts 60 watts

Vapor de sódio 250 watts 90 watts

Vapor de mercúrio 250 watts 90 watts

Vapor de sódio 400 watts 150 watts

Vapor de mercúrio 400 watts 150 watts

A Tabela 3 traz o valor médio de consumo em kWh e em reais de lâmpadas de vapor de 
sódio, vapor de mercúrio e de LED usando ciclo inteligente durante um mês de funciona-
mento.
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Tabela 3 – Valor médio de consumo mês das lâmpadas considerando o regime de funcio-
namento 
Tipos de lâm-
padas instala-
das

Potência das 
lâmpadas(W)

Tempo (h) de funcio-
namento dia

Consumo 
(kWh) no 
mês

Consumo 
(R$) tarifa 
B4a

Consumo 
(R$) tari-
fa B4b

Vapor de sódio 70 11 23,1 R$ 7,51 R$ 8,10
Vapor de mer-
cúrio 80 11 26,4 R$ 8,58 R$ 9,26

Vapor de sódio 100 11 33 R$ 10,73 R$ 11,57
Vapor de mer-
cúrio 125 11 41,25 R$ 13,42 R$ 14,47

Vapor de sódio 150 11 49,5 R$ 16,10 R$ 17,36
Vapor de sódio/ 
mercúrio 250 11 82,5 R$ 26,84 R$ 28,94
Vapor de sódio/ 
mercúrio 400 11 132 R$ 42,94 R$ 46,31

Lâmpada LED 30 (6*1)+(2*0,8)+(3*0,5) 8,19 R$ 2,66 R$ 2,87

Lâmpada LED 60 (6*1)+(2*0,8)+(3*0,5) 16,38 R$ 5,32 R$ 5,74

Lâmpada LED 90 (6*1)+(2*0,8)+(3*0,5) 24,57 R$ 7,99 R$ 8,62

Lâmpada LED 150 (6*1)+(2*0,8)+(3*0,5) 40,95 R$ 13,32 R$ 14,36

A cidade de Montes Claros, na qual foi realizado este estudo, se classifica como cidade de 
médio porte e tem vários tipos diferentes de conjunto de iluminação pública instalados. A 
responsabilidade em relação à iluminação publica da cidade recai sobre a Prefeitura sendo 
o custeio desse serviço garantido através da taxa de Iluminação Pública paga pelos contri-
buintes e que está calculada na fatura de energia elétrica. Os valores desta taxa são recolhi-
dos pela Cemig e depositados em uma conta administrada pela prefeitura que utiliza estes 
valores para pagamento mensal do consumo de energia da própria iluminação pública e 
dos imóveis sobre sua responsabilidade, para a ampliação de rede elétrica da cidade e para 
eventual manutenção e reposição de pontos de iluminação danificados.

No atual processo, a prefeitura municipal gere todo o serviço, tendo a liberdade de optar 
pela contratação de uma empresa terceirizada para execução dos serviços de manutenção 
na iluminação pública ou formação de mão de obra própria para execução da tarefa.

Atualmente, Montes Claros possui mais de 35 mil pontos de iluminação pública instala-
dos, tantos nas vias públicas como nas praças, quadras e monumentos históricos sendo 
em sua maioria lâmpadas do tipo vapor de sódio, existindo também lâmpadas de vapor 
metálico e vapor de mercúrio.

CONCLUSÃO

Neste trabalho foi proposto um protótipo capaz de substituir os sistemas de iluminação 
pública atuais, integrando a tecnologia de microcontrolador PIC ao modelo de ilumina-
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ção a base de lâmpada LED para permitir contribuir com a eficiência da iluminação em 
locais públicos atentando para a qualidade da iluminação e economia do consumo de 
energia elétrica. 

O protótipo proposto levou em consideração a eficiência da lâmpada tipo LED, custo/
benefício, impacto ao meio ambiente viabilidade econômica, eficiência compatível aos 
sistemas utilizados atualmente e potencial de interação com um programa de funciona-
mento sazonal, que permite a possibilidade de atuação inteligente durante seu ciclo diário 
de funcionamento. 

O município de Montes Claros-MG possui cerca de 35.000.000 pontos de ilumina-
ção pública instalados. Os valores obtidos neste estudo, se projetados neste cenário, 
mostram ser consideráveis os valores monetários e de potência consumida, que po-
dem ser economizados com o uso de uma opção alternativa e inteligente de sistema 
de iluminação pública. O protótipo construído utilizando-se lâmpada de LED e mi-
croprocessador PIC para controle do seu funcionamento, ao ser comparado com as 
unidades de iluminação pública utilizadas atualmente tanto no sistema público muni-
cipal, como em áreas externas privadas que utilizam o mesmo sistema de iluminação 
como estacionamentos e pátios de indústrias ou fazendas, demonstra a possibilidade 
de economia de energia com preservação da qualidade da iluminação nestes ambien-
tes e acréscimo da possibilidade de funcionamento autônomo e inteligente de cada 
unidade do sistema.

Dentre as características do sistema proposto destaca-se o tempo de vida útil maior das 
lâmpadas de LED em relação às demais, a maior eficiência energética e a possibilidade de 
controle autônomo do ciclo diário de funcionamento.

Destaca-se ainda a possibilidade de contribuição com a sustentabilidade, gerando menor 
numero de troca de lâmpadas e de reatores dos sistemas de iluminação tradicionais. Pro-
picia menor risco de contaminação ao meio ambiente pelo descarte inadequado de vidro 
e elementos químicos gerados nas manutenções do sistema de iluminação atual tais como 
mercúrio. A iluminação pública realizada através das lâmpadas do tipo LED, ainda agrega 
a vantagem de não atrair insetos como no caso dos sistemas tradicionais.

A tecnologia utilizada na construção do protótipo abre espaço para pesquisas futuras no 
desenvolvimento de programas de controle com capacidade de armazenar dados relativos 
ao funcionamento do ponto de iluminação, sinalização de possíveis pontos com falhas 
para manutenção, comunicação remota, dentre outras.
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Introdução: Uma das principais patologias com alto índice de recorrência está relaciona-
da ao revestimento cerâmico, estas patologias têm suas origens na falta de planejamento, 
projeto detalhado, procedimentos de aquisição dos materiais, controle da execução e em 
sua utilização. Este trabalho tem como finalidade estudar a patologia do revestimento 
cerâmico, ocorridas em um banheiro masculino. Objetivos: Este trabalho tem como fi-
nalidade alerta aos profissionais da engenharia e aos futuros profissionais da engenharia 
civil, responsáveis técnicos por projeto ou execução, de revestimento de paredes internas 
com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante, as obras estão sendo con-
duzidas com velocidade cada vez maiores, com poucos rigores nos controle dos materiais 
e serviços contribuindo para patologias. Material e Métodos: Este trabalho foi realizado 
em um banheiro masculino, onde foi diagnosticada a seguinte situação, o revestimento 
cerâmico interno está descolando, as placas que além de prejudicar a função estética, afeta 
as funções de proteção. As principais causas do descolamento e, deficiências de assenta-
mento. Foi feita microscopia aumentando 20 vezes a imagem na parte do tardoz ,onde 
apresentava engobe pó branco utilizado na fabricação das cerâmicas,notando penetração 
do pó branco nos poros do revestimento,contribuiu para patologia Resultados: As placas 
cerâmicas estão soltando e as que continuam no lugar ,quando se da batida centro dela 
apresentam som oco. Pelo fato de ainda existir nas placas soltar no tardoz, presença de en-
gobe pó mineral utilizado na fabricação da placa cerâmica que deveria ter sido removido, 
as peças soltas, foram assentadas só tangenciando os cordões de argamassa de colamento, 
as placas deviam ter recebido o arrastamento e leves impacto de grande frequência em sua 
superficie. Conclusões: Através das analise dos fatos foi possível concluir, que o revesti-
mento cerâmico do banheiro masculino deve ser todo removido, pois esta comprometida 
sua aderência podem descola com tempo alem de ser patologia visual. Para recuperação  
é fundamental mão de obra qualificada A qualificação e treinamento dos operários é um 
fator importante na fase de execução. Os operários deverão conhecer com clareza as ativi-
dades que irão desenvolver e ter suas respectivas responsabilidades definidas.



309

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015
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NORMA DE SEGURANÇA NR12
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Resumo: A automação veio não só para aumentar a velocidade das linhas de produção, 
como também melhorar de um modo geral a qualidade de trabalho dentro das indústrias. 
As prensas hidráulicas são equipamentos robustos e não exigem muita tecnologia em seu 
funcionamento, porem para uma indústria onde tempo é produção, otimizar esse equi-
pamento para ficar mais tempo em trabalho é prioridade. Neste sentido este trabalho tem 
como objetivo aplicar novas tecnologias nos acionamentos e comando dessa prensa, a fim 
de reduzir as falhas originadas por vibração e excesso de pó gerado no corte da borracha, 
adequando também às normas de segurança NR12. No desenvolvimento da automati-
zação, utilizou-se um CLP(controlador lógico programável) modelo Zélio da Schneider 
para substituir os contatores, e sensores opticos no lugar das botoeiras. Para adequar as 
normas de segurança foi instalado barreira de luz e sistema de emergência monitorado. O 
resultado dessa melhoria permitiu o aumento da produtividade, reduziu os períodos de 
inatividade e os riscos operacionais. 

Palavras-chave: Automação, prensa, sensores, CLP, segurança. 

Abstract: Automation is not here only to increase the speed of production lines, 
as well as generally improving the quality of work within industries. The hydraulic 
presses are robust equipment and do not require much technology in their operation, 
however for an industry where time is production, optimize that equipment to stay 
longer in work is priority. In this sense this paper aims to apply new technologies in 
drives and command of the press, in order to reduce the fails originated by vibration 
and excessive dust generated in the cutting rubber, also according NR12 safety stan-
dardsIn the development of automation, we used a PLC (programmable logic con-
troller) Schneider Zélio model to replace the contactors, and optical sensors in place 
of buttonholes. To adapt safety standards was installed light barrier and monitored 
emergency system. The result of this improvement allowed increased productivity, 
reduced downtime and operational risks. 

Keywords: Automation, press, sensors, PLC, security.
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INTRODUÇÃO 

A automação é um conceito e um conjunto de técnicas que, por meio das quais, se cons-
troem sistemas ativos capazes de atuar com uma eficiência ótima pelo uso de informações 
recebidas do meio sobre o qual atuam (SILVEIRA 2009). Nos últimos anos a área de pes-
quisa em automação vem ampliando sua atuação gradativamente, o trabalho forçado de 
mão de obra passa a ser executado tipicamente por máquinas, o papel do homem nesse 
contexto é inserir nessas máquinas as informações necessárias para um trabalho inteligen-
te. O uso de dispositivos e a aplicação de soluções desenvolvidos em automação industrial 
têm grande repercussão, sobretudo no setor industrial. As aplicações não se resumem a 
substituir o trabalho humano em tarefas exaustivas, monótonas e perigosas; elas trazem 
melhorias na qualidade de processos, otimização dos espaços, redução no tempo de pro-
dução, diminuição do número de paradas para manutenção e principalmente a segurança 
do operário. 

Esse presente trabalho estuda melhorar o funcionamento de uma prensa hidráulica usada 
no corte de borracha. Tendo como base os conhecimentos adquiridos na graduação de 
engenharia elétrica, será possível aplicar automação moderna com atenção aos requisitos 
mínimos exigidos pela norma de segurança NR-12.

O equipamento em questão é usado na fabrica de calçados Alpargatas em Montes Claros, 
este é acionado por botoeiras de contatos mecânicos e devido aos inúmeros acionamen-
tos durante um longo período, os mesmos tem apresentado diversos problemas à linha 
de produção, desde movimentos indesejados colocando em risco a integridade física do 
operador a diversas paradas para manutenção atrasando o processo de produção. Esta au-
tomação propõe melhorar este equipamento a fim de reduzir o tempo de ciclo, reduzindo 
também o esforço físico do operador e aumentar a produção. 

MATERIAL E MÉTODOS

Todos os equipamentos que trabalham com contatores, botoeiras ou qualquer outro dis-
positivo de acionamento que usa contato mecânico, são passiveis de falhas na operação, 
seja ela por desgaste nesses contatos, sujeira ou vibrações. Este projeto propõe reduzir o 
numero de falhas na prensa hidráulica BK01 usada numa fabrica de calçados no norte de 
Minas, como também adequar este equipamento a norma de segurança NR12.  Para isso 
será usado os seguintes dispositivos:

SS – Soft Switch

São botões eletrônicos que visam à substituição dos botões mecânicos utilizados geral-
mente em máquinas operatrizes, Figura 1. Podem ser instalados com facilidade, pois são 
totalmente compatíveis nos tamanhos padrões das botoeiras mecânicas, além de possuir 
os mesmos tipos de contatos com saída a relé normalmente aberta (NA) ou normalmente 
fechada (NF), logo, podem ser utilizadas em sistemas de simultaneidade.
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Figura 1 – SoftSwitch. Fonte: weg (2015).

Controlador Zélio Schneider

O Zelio é um controlador lógico programável de fácil configuração e pode ser programa-
do utilizando o software Zelio Soft ou por meio da opção introdução direta no display do 
próprio controlador, Figura 2. O Zelio Soft permite programar a aplicação em linguagem 
FBD (Function Block Diagram) ou em ladder. Para efetuar a programação através do soft-
ware, é necessária uma ligação ao computador através da porta série do PC utilizando o 
cabo SR2CBL01.

Figura 2 – Controlador Logico Programavel Zelio. Fonte: Schneider (2015).

Barreira de Luz

O sistema barreira de luz consiste de transmissor, receptor e sistema de controle, Figura 3. 
A atuação dos sensores é formada por múltiplos feixes de luz transmissores e receptores. 
Um sinal de falha é gerado no controlador, quando haja uma interrupção em algum desses 
feixes de. O feixe da cortina de luz se da por meio dos cabeçotes ópticos, e estes cabeçotes 
são posicionados um em cada extremidade da máquina de modo que forma um feixe de 
luz. Este feixe de luz deve ficar localizado em frente da zona de prensagem.
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Figura 3 – Barreira de Luz. Fonte: Schneider (2015).

Resultados e Discussão

Durante o período de 03 meses, primeiro semestre de 2015 foi analisado e acompanhado 
o funcionamento do equipamento em questão, e percebeu-se que o maior causador do 
grande número de falhas enfrentado por esta maquina, está diretamente ligado à quanti-
dade de pó gerado no corte da borracha.

Conforme mostra a Figura 04, foram substituídas as botoeiras que somavam 12 contatos 
mecânicos por sensores opticos totalmente isolados, e os 10 contatos mecânicos dos con-
tatores por um CLP compacto de saídas transistorizadas que faz todo intertravamento do 
sistema, trabalhando assim de forma mais segura, Figura 5. Através do programa Zelio-
Soft foi desenvolvido uma logica em ladder  que da condição de funcionamento bimanual, 
alarme de falha, intertravamento das saídas e o acionamento digital.

    Antes                 Depois

 
Figura 4 – Acionamento Balancin. Fonte: Autor(2015).



313

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

     Antes              Depois

  
Figura 5 –  Painel do Balancin. Fonte: Autor (2015).

Para adequar a norma de segurança NR12, a prensa foi padronizada com cortina de luz, 
intertravamento de acionamento bimanual, reposicionamento da botoeira de emergência 
e instalação de grades de proteção, Figura 6.

     Antes              Depois

 
Figura 6 – Prensa Hidráulica - Balancin. Fonte: Autor (2015).

Conforme a figura 7, antes dessas melhorias neste período avaliado, de 16 paradas men-
sais desse equipamento para manutenção, 63% corresponde à prensa balancin. O tempo 
médio de manutenção é de 01 hora por parada, o que significa um total aproximado de 10 
horas a menos na produção no final do mês.  
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Figura 7 –Gráfico de Manunteção. Fonte: Alpargatas(Janeiro/2015).

Após essas alterações o equipamento foi para linha de produção e ficou em acompanha-
mento, os resultados foram bons, durante o período de 3 meses a prensa balancin não 
apresentou nenhuma falha, como mostra a Figura 8, os números de manutenção corretiva 
deste equipamento foi pra zero, ficando mais tempo disponível para produção. 

Figura 8 – Gráfico Manutenção. Fonte: Alpargatas( Agosto/2015).

Esta célula de acabamento em funcionamento normal produz 600 pares de calçado por 
hora, hoje, a empresa opera com 26 células, considerando que cada célula sofra esse im-
pacto de 10 horas de parada mensal, soma-se um total 260 horas de manutenção em pren-
sa balancin no final do mês. Após a modificação, durante os três meses de avaliação não 
houve parada desse equipamento para manutenção, isso resulta em um ganho mensal 
aproximado de 156 mil pares de calçados a mais no faturamento dessa empresa.  

CONCLUSÃO

Conforme proposto neste trabalho, foi estudado o funcionamento da prensa hidráulica 
balancin, desde o comportamento dos circuitos elétrico, modo de trabalho do operador, 
tempo de funcionamento diário, quantidade de produção por hora e ambiente de traba-
lho quando a limpeza e temperatura, tornando assim um levantamento mais completo da 
causa raiz dos problemas.

Já com os dados levantados foram pesquisados os dispositivos que atenderiam esta me-
lhoria. Para acionamento e comando, a opção de usar os sensores opticos e o clp Zelio dá-
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se pelo fato de usarem contatos transistorizados e não são afetados por pós e os soft switch 
não necessitam de esforços físicos para aciona-los. 

O novo circuito substituiu o intertravamento antes feito pelos contatores e contatos au-
xiliares das botoeiras por uma logica digital em ladder feita no Zeliosoft, o sistema de 
segurança da maquina passou a ser monitorado pelo CLP, trabalhando assim de forma 
mais segura.

Para adequar as normas de segurança foi otimizado o acionamento bimanual e de emer-
gência, além das grades de proteção, foi inserido no circuito a barreira de luz que impede 
o acesso a maquina em funcionamento.

O equipamento foi para linha de produção e ficou em teste por 3 meses, os resultados 
foram bons, justificando assim a necessidade dessas modificações. A empresa aprovou o 
projeto e já está sendo implantado nas outras 25 linhas de produção.
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O USO DA GAMAGRAFIA DIGITAL PARA INSPEÇÃO DE ESTRUTURAS EM 
CONCRETO ARMADO: UMA REVISÃO

CÉSAR AUGUSTO RAMETA GONÇALVES BARBOSA; ÁLVARO BARBOSA 
CARVALHO JÚNIOR

Objetivo: Esse trabalho tem como objetivo divulgar o uso da gamagrafia digital como 
técnica não destrutiva para a inspeção de materiais e avaliação da integridade física de 
estruturas em concreto armado. Metodologia: Para a realização desse estudo foi feita uma 
revisão bibliográfica sobre o uso de técnicas de gamagrafia, no intuito de coletar informa-
ções e imagens que contribuíssem para a interpretação de falhas nos materiais e patologias 
em estruturas de concreto armado. Depois de analisar diversas imagens obtidas por gama-
grafia digital, foi realizada uma análise comparativa entre as imagens de falhas coletadas 
em de diversos tipos de materiais e aquelas obtidas em estruturas de concreto armado, 
cedidas pela empresa ARCTEST, situada na cidade de Paulínia, no estado de São Paulo. 
Resultados: Como resultado foi possível constatar que as técnicas de gamagrafia digital 
podem ser empregadas para a investigação de estruturas em concreto armado, no controle 
de corrosão e na avaliação da integridade dos materiais de construção. Conclusão: Com 
os resultados dessa pesquisa foi possível concluir que as técnicas que utilizam gamagrafia 
digital são ainda pouco empregadas no setor da construção civil, devido ao completo des-
conhecimento da maioria dos engenheiros. Também foi possível constatar que o uso da 
gamagrafia digital é indicada para a avaliação de estruturas em concreto armado de gran-
de porte, tais como pontes e barragens, sendo o diagnóstico fornecido de forma rápida, 
precisa e com menor custo. 
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OBTENÇÃO DE GEMAS COMERCIAIS POR MEIO DE TRATAMENTOS 
TÉRMICOS E IRRADIAÇÃO GAMA DE CRISTAIS DE AMETISTAS E 
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Introdução: Muitos cristais de quartzo natural têm sido utilizados para fins de joalheria, 
tendo em vista uma grande variedade de cores que podem ser obtidas por meio de expo-
sição à radiação ionizante ou por tratamentos térmicos. O quartzo é um mineral formado 
por átomos de silício e oxigênio, e geralmente se apresenta na natureza como incolor ou 
esfumaçado. As impurezas de Al, Fe, Mn, Cr e Ti, que são introduzidas durante sua for-
mação, resultam em variedades polimórficas tais como; róseo, leitoso, fumê, ametista e 
citrino. A coloração fumê está associada a formação de centros de defeitos de alumínio 
substitucional ao silício. A destruição desses centros de defeitos pela exposição à radia-
ção ionizante ou por tratamentos térmicos, podem favorecer uma grande variedade de 
cores através da descoloração do cristal. Já a variedade violeta, conhecida como ametista, 
e a variedade citrino, estão associadas à presença de impurezas férricas que podem ser 
dissociadas pela temperatura. O quartzo citrino pode ser obtido aquecendo a ametista e 
a coloração amarelada é atribuída à precipitados de hematita decorrentes do tratamento 
térmico. Objetivos: Esse estudo teve como objetivo investigar a possibilidade de obten-
ção de variedades polimórficas do quartzo natural a partir de tratamentos térmicos e ex-
posição à radiação gama, permitindo a aplicação desses cristais para fins de joalheria e 
agregando mais um valor as nossas riquezas naturais. Materiais e Métodos: Nesse estudo 
foram investigados cristais dos estados do Rio Grande do Norte, Bahia e Minas Gerais. Os 
cristais usados foram ametistas, quartzo esfumaçado e fumê, submetidos ao ataque com 
ácido nítrico durante 4 horas. Os tratamentos térmicos foram feitos em um forno tipo 
mufla com temperaturas entre 300°C e 450°C. A coloração negra do quartzo esfumaçado 
foi obtida com uma dose de radiação gama de 25 kGy, utilizando uma fonte de cobalto 60. 
Depois disso, os cristais que sofreram alterações na cor foram encaminhados para lapi-
dação com disco rotativo refrigerado a água. As gemas lapidadas foram fotografadas para 
efeito comparativo. Resultados: Com a metodologia proposta foi possível a obtenção de 
várias gemas lapidadas com diferentes tonalidades que se estendem do citrino ao green-
gold. Conclusões: Os resultados dessa pesquisa permitiram concluir que a metodologia 
proposta possui potencialidade para a obtenção de variedades polimórficas do quartzo em 
forma de gemas para fins comerciais. 
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PATOLOGIA DAS PASSARELAS DE MADEIRA DA PONTE MARECHAL 
HERMES DA FONSECA

SAULO VINICIUS ALVES FERRAZ; BRUNO DE PAIVA BATISTA; SANDRO 
LEMOS BATISTA

Em Pirapora a ponte Marechal Hermes da Fonseca foi inaugurada em 1922. Foi a primeira 
ponte metálica do Brasil, tem 692 metros de comprimento, a largura total é de 8 metros, 
com dois passeios laterais para uso dos pedestres e motociclistas. Os dois passeios são fei-
tos de madeira, essas passarelas são sustentadas por mãos francesas metálicas engastadas 
no vigamento horizontal inferior. Possuem um piso de tábuas corridas assentadas sobre 
perfis de ferro, a proteção é feita por guarda-corpo também metálico. O madeiramento 
se encontra com diversas patologias devido aos intempéries relacionados a umidade e 
excessivo uso sem nenhuma manutenção. Toda e qualquer peça de madeira está sujeita 
a qualquer tipo de movimento. A ação do movimento mecânico provoca o desgaste na 
madeira. A madeira utilidade foram tratadas contra insetos e fungos. 
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PATOLOGIA NO CONCRETO ARMADO
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VANDIANE, CAMILLA 

O concreto armado requer certos cuidados na sua elaboração, visando otimizar a sua vida 
útil e desempenho. A correta execução envolve estudo do traço, além da dosagem, ma-
nuseio e cura adequados, a manutenção preventiva periódica e a proteção contra agentes 
agressivos. No passado, se tinha como comum opinião que as estruturas de concreto ar-
mado (CA) fossem intrinsecamente duráveis e – mesmo quando feitas sem cuidados par-
ticulares e expostas a ambientes agressivos – imunes à degradação, porém, devido a nú-
meros significativos de casos de degradação a partir de 1980, se mudou essa ideia errônea.

 Segundo Sabatine (1998), as estruturas executadas na década de 70 possuíam vão médio 
de quatro metros, sendo que as atuais o vão médio é de sete metros entre apoios, como 
consequência as estruturas apresentam maiores deformações.

Se tem como principais patologias das estruturas de concreto armado: Deformação estru-
tural, corrosão das armaduras, lixiviação de compostos hidratados, falta de qualidade e 
espessura do cobrimento, irregularidade geométrica dos elementos de concreto armado, 
segregação do concreto, fissuras. Algumas patologias podem levar a estrutura a ruir, co-
locando em risco a vida de pessoas. A maioria das patologias em edificações ocorrem em 
consequência de falhas de execução e pela falta de controle de uma qualidade eficaz. A 
falta de manutenção também é um agravante para ocorrência de patologias.

Para a melhorar obtenção de resultados é importante que os construtores invistam no 
treinamento dos operários, propiciando melhores condições de trabalho e também no 
aprimoramento dos profissionais, especialmente nas áreas das patologias.

Os recentes códigos de projeto europeus requerem que, na fase do projeto de uma es-
trutura de concreto armado, sejam adotadas as providências necessárias para que cada 
elemento estrutural de concreto armado possa garantir os requisitos de funcionalidade, 
resistência e estabilidade a longo da vida útil atingida, sem que haja uma perda significa-
tiva da utilidade ou que seja necessária uma excessiva manutenção não programada (UNI 
EN 1990,2004) 
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POLUIÇÃO DE CORPOS HIDRICOS POR LAVA-JATOS IRREGULARES
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RESUMO:

Esse artigo tem como objetivo quantificar e verificar o destino final da água usada nos lava 
jatos irregulares da cidade de Montes Claros MG, abordando consumo mensal e o con-
sumo por veículo lavado. Em pesquisa de campo verificou-se que a lavagem realizada na 
rua com baldes foi gasto em média 40L de água por veículo (carro e moto), já em lavagem 
com jatos o consumo sobe consideravelmente, foi gasto em média 300L por veículo. Os 
lavadores que usam baldes são poucos e lavam em média 3 veículos por dia, um total de 
75 por mês, a grande maioria dos veículos são lavados com jatos que lavam em média 15 
veículos por dia, 375 por mês. A falta de estrutura para tratamento da água utilizada e sua 
deposição correta na grande maioria dos lava-jatos da cidade não tem essa preocupação, 
alguns já possuem autorização para esse tipo de serviço, com isso deveria dar a melhor 
destinação a água utilizada que geralmente é lançada em corpos hídricos ou em esgotos 
domésticos. Com estes resultados verificados, vemos que e de muita importância ter uma 
fiscalização sobre este tipo de serviço com consumo alto de água e a displicência na de-
posição da mesma para reutilização, pode acarretar em diminuição dos nossos recursos 
hídricos.  

Palavras-chave: Poluição. Corpos Hídricos. Consumo, Lava-jatos. 
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Introdução: Técnicas que utilizam ondas ultrassônicas para investigação e determina-
ção das propriedades mecânicas dos materiais vêm sendo aplicadas em vários setores da 
indústria. A grande vantagem desse método não destrutivo consiste na precisão e rapi-
dez na aquisição das medidas que utilizam ondas mecânicas com frequência superior a 
20 kHz. Ensaios realizados com ondas mecânicas de alta frequência podem detectar pe-
quenas falhas e avaliar a integridade física de materiais cerâmicos, metálicos e materiais 
fibrosos como as madeiras. Nas madeiras, as propriedades mecânicas são avaliadas por 
métodos destrutivos que utilizam corpos-de-prova, sendo muitas vezes os resultados in-
consistentes. Esse fato está associado às diferentes propriedades dos corpos-de-prova que 
podem não representar a totalidade de um lote de madeira, sendo nesses casos o ensaio 
por ultrassom uma técnica mais adequada para a caracterização de madeiras ainda pou-
co utilizadas na construção civil.  Objetivo: Esse trabalho tem como objetivo apresentar 
uma proposta metodológica para caracterizar as propriedades mecânicas de madeiras por 
meio de propagação de ondas ultrassônicas e medidas de densidade. Metodologia: Para 
a realização desse estudo foi feita uma revisão bibliográfica sobre o uso de técnicas ul-
trassônicas para caracterização das propriedades mecânicas das madeiras. Nessa pesquisa 
foram coletadas informações que permitiram a investigação de patologias em estruturas 
de madeira, provocadas pelo uso inapropriado da madeira e por intempéries ambientais. 
Depois disso, foram pesquisados os tipos de madeiras utilizadas na construção civil, os 
tipos de patologias e as madeiras disponíveis na região norte do estado de Minas Gerais. 
Resultados: Os resultados mostraram que as propriedades mecânicas das madeiras po-
dem ser estimadas por meio de ondas ultrassônicas de modo longitudinal, transversal e 
medidas de densidade. Entretanto, o uso do ultrassom para a estimativa de propriedades 
mecânicas é muito dependente da direção de propagação das ondas. Conclusão: Apesar 
do desconhecimento da técnica pela maioria dos engenheiros civis, com esse estudo foi 
possível concluir que o ultrassom pode ser empregado de forma rápida e precisa para a 
investigação das propriedades mecânicas das madeiras tais como, pau preto, tamboril, 
paineira e xixá, sendo estas madeiras ainda pouco empregadas na construção civil.
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RESUMO:

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um software em Matlab, capaz de reconhecer 
os caracteres alfanuméricos de imagens de placas de carros brasileiros. O caminho para 
alcançar tal objetivo exige uma série de procedimentos. Estes procedimentos são: estudo 
das características de uma imagem digital, tais como, aquisição da imagem, digitalização 
da imagem, representação de uma imagem, é necessário também obter conhecimento 
sobre redes neurais artificiais, tais como, estruturas existentes, em quais casos podem ser 
usadas, características de um neurônio biológico e métodos de aprendizagem. O software 
proposto deverá ser capaz de adquirir uma imagem de uma placa de carro já recortada 
nas limitações do próprio objeto, converter a imagem colorida em uma imagem binária, 
iniciar o processo de segmentação da imagem, a fim de adquirir a definição mais exata 
possível de cada caractere, em seguida será transformada em matriz numérica e esta em 
vetor. Este vetor será usado como variáveis de entrada de uma das duas redes neurais que 
serão utilizadas para o reconhecimento.

Palavras-chave: redes neurais artificiais, mlp, inteligência artificial, reconhecimento de 
imagem.

ABSTRACT: 

This project proposes the development of a software using the Matlab platform which is 
able to read and understand the alphanumeric characters from the Brazilian car plates. In 
order to achieve this goal, some procedures are required. These procedures are categorized 
as: study of digital image features, such as image acquisition, image scanning, representa-
tion of an image, the acquirement of knowledge about neural networks, such as its struc-
tures, the cases that they can be used, the characteristics of a biological neuron, and learn-
ing methods. The proposed software should be able to get the image of a car plate, convert 
the color image to a binary image, begin the process of image segmentation, in order to get 
the most possible accurate definition of each character, then it should be transformed into 
a numeric matrix and then, in a vector. This vector will be used as input variable of one of 
the two neural networks, which will be used for the recognition.

Keywords: artificial neural networks, mlp, artificial intelligence, image recognition.
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INTRODUÇÃO

O mercado referente às tecnologias que fazem uso da inteligência computacional tem ganha-
do cada vez mais espaço nos dias atuais. A inteligência computacional tem como objetivo 
estudar as maneiras de construir máquinas pensantes, baseadas no comportamento humano 
e de animais, portanto, para se trabalhar em projetos que envolvam inteligência artificial é ne-
cessário estudar comportamentos biológicos, como, por exemplo, a maneira como o cérebro 
humano reage em determinada situação, como formigas traçam o caminho até o alimento, de 
que maneira as abelhas se organizam para alcançar determinado objetivo e etc.

A utilização de algoritmos para reconhecimento de padrões de imagens é uma das aplicações 
desta ciência que vem crescendo de forma muito significativa. Tais técnicas de reconheci-
mento de imagens são muito importantes em várias áreas da tecnologia, como por exemplo, 
na implantação de sistemas inteligentes de segurança: reconhecimento da íris do olho, reco-
nhecimento da face, reconhecimento da impressão digital. Não são poucos os aplicativos de 
smartphones que já fazem uso de técnicas de reconhecimento de imagem, como softwares 
que reconhecem lugares dentro do espaço geográfico através de fotografias, aplicativos que 
calculam a quantidade de calorias de determinado alimento através de imagens, programa 
que faz pesquisa online de preços a partir de fotos do produto e muitos outros. 

No que diz respeito ao reconhecimento de padrões em inteligência computacional, as téc-
nicas mais apropriadas são as utilizadas em redes neurais artificiais (RNAs). Estas técnicas 
têm a capacidade de aprender a partir de exemplos, generalizar, programar sistemas de 
previsão, trabalhar com memórias associativas (recupera padrões corretos mesmo se os 
seus constituintes forem apresentados de forma incorreta ou imprecisa), dentre outros.

A rede neural artificial é desenvolvida a partir do conceito de Sistema de Visão Artificial 
(SVA), que é um sistema que tem a finalidade de receber, processar e interpretar ima-
gens relacionadas a situações reais. O SVA é composto por seis elementos principais: base 
de conhecimento, aquisição da imagem, pré-processamento, segmentação, extração de 
características e o último passo: o reconhecimento e interpretação (MARQUES FILHO, 
VIEIRA NETO, 1999).

MATERIAL E MÉTODOS

Considerando que a imagem a ser processada pelo software será originalmente colorida 
ou em tons de cinza, será necessário que a imagem passe pelo processo de binarização. 
Isto significa garantir que a imagem será composta apenas por pixels brancos ou pretos, 
evitando a existência de pixels coloridos ou em tons de cinza. Em seguida a imagem será 
redimensionada para 123 linhas de pixels por 400 colunas independentemente da quanti-
dade de pixels que a imagem tinha originalmente.

O objetivo é que as imagens apresentem os caracteres alfanuméricos principais da placa na 
cor preta e não na cor branca. Por esse motivo o software será programado para reconhe-
cer quando os caracteres alfanuméricos da imagem estão em cor branca ou preta. 



325

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

Na sequência é iniciado o processo de erosão da imagem utilizando a função imerode do 
Matlab. O processo de erosão será utilizado com a finalidade de diminuir a quantidade de 
ruídos da imagem.

Após a erosão, a imagem será recortada em forma de retângulo com a finalidade de sepa-
rar a parte significativa da imagem das demais. O retângulo que define os limites do corte 
da imagem será posicionado de forma a enquadrar as três letras e quatro números que 
identificam o veículo. A partir daí é possível aplicar o processo de segmentação, ou seja, 
extrair e arquivar cada caractere da imagem em uma variável diferente. A partir daqui é 
iniciado o processo de tratamento da imagem de cada caractere individualmente. Cada 
caractere será arquivado em uma variável de forma a conter vários pixels brancos em re-
dor que podem ser descartados a fim de simplificar a imagem.

Em seguida será necessário fazer o redimensionamento da imagem de cada caractere para 
um tamanho menor. O tamanho escolhido foi de 15 x 9 pixels, isso porque cada pixel da 
imagem é usado como uma variável de entrada da MLP (Multilayer Perceptron). Sabendo 
disso, o redimensionamento foi necessário para que a quantidade de variáveis por padrão 
de entrada não fosse muito grande, a fim de evitar a construção de uma MLP que deman-
dasse um maior tempo para treinamento e classificação dos padrões.

Tendo-se conhecimento que uma imagem digital é uma matriz de pixels e que cada pixel 
assume um valor numérico, pôde-se então substituir a imagem obtida no passo anterior 
por uma matriz numérica, onde cada elemento da matriz refere-se ao valor numérico de 
cada pixel (assume-se o valor zero para pixels pretos e valor um para pixels brancos).

A transformação da imagem em uma matriz numérica foi necessária porque a MLP só 
pode utilizar números como variáveis de entrada, onde cada elemento da matriz repre-
senta uma variável de entrada.

Em seguida a matriz foi reorganizada em um único vetor, colocando cada elemento da 
matriz em ordem sequencial, obedecendo a ordem da esquerda para direita e de cima para 
baixo. E finalmente este vetor foi utilizado como conjunto de variáveis de entrada referen-
te à imagem de apenas um caractere numérico.

Como o software tem o objetivo de reconhecer letras e números da placa do veículo, será 
necessária a utilização de duas redes neurais, uma para ser utilizada no reconhecimento 
das letras e outra para o reconhecimento dos números. Ambas as redes apresentarão 
135 variáveis de entrada (a imagem de cada caractere após o processamento passará a 
ter 135 pixels ao todo), onde cada variável pode assumir o valor zero ou um, conforme 
a cor de cada pixel. Em seguida, foi estipulado 26 neurônios na camada de saída para a 
rede que será responsável por fazer o reconhecimento de letras, pelo fato de existir 26 
letras no alfabeto, e dez neurônios na camada de saída para a rede que será responsável 
por fazer o reconhecimento dos números, cada neurônio será responsável por sinalizar 
um algarismo entre 0 e 9.
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RESULTADOS

O tempo gasto para treinamento da MLP utilizando 72 caracteres alfanuméricos de 
placas de carros foi de 32,4 segundos aproximadamente (este tempo pode variar signi-
ficativamente de acordo com as características do computador utilizado). Após o trei-
namento foram realizados testes com 10 imagens de placas de carros brasileiros e foi 
obtido 70% de acerto.

DISCUSSÃO

A eficiência no que diz respeito a tempo de resposta é um ponto importante a ser conside-
rado. Esta eficiência no quesito tempo está diretamente relacionada a robustez do compu-
tador utilizado. A porcentagem de acertos pode ser melhorada com o manuseio do tipo e 
estrutura da rede neural através de teste, pelo fato de não se ter um formato específico que 
garanta uma maior porcentagem de acertos.

CONCLUSÃO

Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma RNA do tipo MLP para 
efetuar o reconhecimento de padrões de imagens de caracteres numéricos. Foi utilizado 
o algoritmo de Levemberg-Marquardt para treinamento da MLP. A MLP foi implemen-
tada utilizando o Matlab. A partir da análise dos resultados obtidos pode-se concluir 
que a rede neural artificial construída foi eficiente para o reconhecimento de padrões 
de imagens. Como trabalhos futuros, poderão ser realizados testes comparativos com 
outras versões do algoritmo backpropagation, como por exemplo, o método de inserção 
do termo momentum. 
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RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL RCC), GERAÇÃO, 
TRANSPORTE,DISPOSIÇÃO

BRUNO JOSÉ FERREIRA ROCHA; RODRIGO ROCHA RIBEIRO; WAGNER 
LÚCIO CARDOSO.

RESUMO

A escassez de recursos naturais tem levado à busca por soluções que tragam o desenvol-
vimento econômico juntamente com o crescimento sustentável. O problema ambiental 
gerado pelos resíduos depositados de forma desregrada em aterros clandestinos, acos-
tamentos e rodovias deve ser resolvido visando preservar o meio ambiente. Ações têm 
sido criadas para reverter essa situação, é o caso da resolução do Conama 307/2002, que 
estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a Gestão dos Resíduos da Construção 
Civil e que cria a cadeia de responsabilidades: gerador, transportador, municípios. Este ar-
tigo apresenta um diagnóstico dos Resíduos de Construção Civil (RCC), em um canteiro 
de obras no município de Montes Claros-MG.

Palavras-chave: Resíduos de construção civil, aterro controlado, disposição final. 

INTRODUÇÃO

A cadeia produtiva da construção civil é responsável por uma quantidade considerável de 
Resíduos de Construção civil (RCC), depositados em encostas de rios, vias e logradouros 
públicos, criando locais de deposições irregulares nos municípios. Esses resíduos compro-
metem a paisagem urbana, invadem pistas, dificultam o tráfego e a drenagem urbana, além 
de propiciar a atração de resíduos não inertes, com multiplicação de vetores de doenças e 
degradação de áreas urbanas, o que afeta a qualidade de vida da sociedade como um todo. 
Desperdiçar materiais, seja na forma de resíduo, seja sob outra natureza, significa desperdi-
çar recursos naturais, o que coloca a indústria da construção civil no centro das discussões 
na busca pelo desenvolvimento sustentável nas suas diversas dimensões (Souza et al., 2004).

É objetivo geral desta pesquisa mostrar a geração, transporte e disposição final dos resí-
duos oriundos da construção civil, sendo utilizado como parâmetro informações coleta-
das em um canteiro de obras situado em um bairro do município de Montes Claros-MG. 
Frente a este fato, na atualidade, a situação é precária no município de Motes Claros-MG, 
por não existir um plano de gerenciamento de resíduos da construção civil, em atividade. 
Vale ressaltar que existe como alternativa no município, o aterro controlado, porém sendo 
esta uma opção inadequada, contrariando o que estabelece a Resolução Nº 307/2002.

METODOLOGIA

A princípio a equipe tinha o objetivo de propor um projeto para a organização, redução, 
reutilização dos resíduos da construção civil, mas pelo fato de aqui no município de Mon-
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tes Claros não ter empresas especializadas em reciclagem de RCC seria insignificante fazer 
este projeto, pois de qualquer maneira a disposição final seria o aterro controlado o que é 
incorreto. Assim buscamos mostrar a geração, o transporte e a disposição final.

 
Imagem dos tipos de resíduos gerados (madeira,aço,isopor) sendo todos estes reutilizáveis. Fonte: Rodrigo, 

Wagner, Bruno.

O recolhimento dos RCC é feito por uma empresa especializada em pegar resíduos como 
a TORRES caçambas. A empresa vem com uma caçamba e pega os resíduos depois faz o 
transporte até o aterro controlado, sendo este transporte muitas vezes feito incorretamen-
te, pois o material não é coberto com uma lona para evitar que os resíduos venham a cair 
nas ruas e causar complicações maiores.

 Como mostra na imagem abaixo, é possível identificar resíduos que não são de constru-
ção civil em meio de outros resíduos, sendo estes provenientes de queda do transporte em 
uma das vias que dá acesso ao aterro controlado.

 
Imagem mostra o descaso no transporte do lixo para o aterro sanitário. O resíduo não é da construção 

civil mas acontece do mesmo modo com os RCC. Fonte: Rodrigo, Wagner, Bruno.

A disposição final é feita como citado acima, em um aterro controlado o que é incorreto, 
pois deveria existir um aterro especifico para os resíduos da construção civil. O aterro 
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controlado do município de Montes Claros-MG, recebem vários tipos de resíduos e por 
mais que seja desorganizado, existe uma área especifica para a disposição dos resíduos 
gerados da construção civil. A imagem abaixo mostra os resíduos no aterro controlado 
sendo espalhados por trator.

Imagem mostra a disposição final no aterro sanitário, observe que não existe nenhum tipo de segregação.

Depois da disposição o trator vem espalhando sobre o solo e ao mesmo tempo fazendo uma simples 
compactação. Fonte: Rodrigo, Wagner, Bruno.

RESULTADOS

Os resultados não foram satisfatórios, pois pelo que foi visto e abordado em sala de aula 
na disciplina Gerenciamento de Resíduos Sólidos, é notório que está incorreto o manejo 
de resíduos da construção civil no município de Montes Claros-MG, pois não possui um 
aterro especifico para os rejeitos da construção civil classe C e D, como exemplo tintas, 
materiais que contenham amianto e aqueles que não existam tecnologias de reciclagem, e 
também pelo fato de não existir nenhuma empresa que faça a reciclagem dos resíduos de 
construção civil classe A, e não ocorrer uma segregação na fonte de geração e nem antes 
da disposição, os resíduos da classe B não são reciclados ocasionando aumento de volume 
e desperdício, uma vez que poderiam ser reciclados.
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Como conclusão da equipe, o gerenciamento de resíduos tanto na obra visitada, quanto 
no município de Montes Claros-MG é falho, por não estar dentro das leis e resolução: 
12.305/10; 307/02; 448/12. As obras de construções civis, não obedecem os objetivos bá-
sicos em que são: Os geradores junto ao município devem ser responsabilizados pelo ma-
nejo e disposição dos resíduos em locais inadequado, inclusive o comprometimento em 
reduzir, reutilizar e reciclar.
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Introdução: A indústria da construção civil é responsável por um dos maiores problemas 
existente atualmente, que é a geração de resíduos sólidos. A deposição irregular desses re-
síduos causa diversos problemas que comprometem a qualidade de vida da população em 
geral e para a cidade como um todo, tanto socioambientais e sanitários. Em contrapartida, 
quando os Resíduos de Construção e Demolição (RCD) são depositados de forma regular, 
estes rapidamente esgotam os aterros sanitários. Uma alternativa para sanar esses proble-
mas é a utilização do RCD em base e sub-base de pavimentos. Objetivo: Avaliar a aplica-
ção e a viabilidade técnica dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD) em estruturas 
de pavimentação e ressaltar a importância dos materiais alternativos em dois aspectos: o 
primeiro de caráter ambiental visando resolver o problema de deposição e a exploração 
de recursos naturais e a segunda de caráter econômico estudando meios de reduzir gastos 
públicos com aterros e materiais de construções para pavimentos, uma vez que o agregado 
reciclado é mais barato. Metodologia: Revisão integrativa realizada no período de junho 
a setembro de 2015, a busca de estudos foi realizada no site Scielo, orientada pelos seguin-
tes descritores; resíduos sólidos, pavimentação, sub-base. Os critérios de inclusão foram: 
artigos publicados nos últimos dez anos, cujos resumos estivessem disponíveis na base de 
dados. Foram descartadas teses, dissertações, capítulos de livros, resenhas, críticas, co-
mentários, editoriais, anais de eventos e relatórios científicos, após análise dos estudos a 
amostra final compôs-se de 29 trabalhos científicos. Resultado: Com o ensaio de Índice 
Suporte Califórnia (CBR), notou-se que quando adicionado RCD houve uma notável me-
lhora do solo, dependendo da quantidade adicionada. O solo sozinho poderia ser utiliza-
do em reforço de subleito, mas quando adicionado RCD, também pode ser utilizado como 
sub-base. Conclusão: A utilização dos Resíduos de Construção e Demolição apresenta 
boa viabilidade técnica para sua utilização, desde que sejam devidamente reciclados. 
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Introdução: Estudos realizados sobre a utilização de recursos naturais na produção de 
placas acústicas, estão sendo realizados para  controle do ruído excessivo, bem como na 
proteção ambiental , tornando-se assim importantes intrumentos de promoção da saúde 
humana.  Nesta perspectiva, apresentamos um método de utilização de fibras naturais 
na produção de painéis de isolamento acústico visando a sustentabilidade na produção 
industrial. Objetivo: comparar três processos de produção de painéis para tratamento 
acústico e sua viabilidade de implementação em comunidades vulneráveis. Método: Tra-
ta-se de um estudo descritivo, sobre a utilização da cana-brava na confecção de painéis 
de isolamento acústico e os processos utilizados para o beneficiamento desse material. A 
cana-brava que foi usada como matéria prima são originadas da comunidade quilombo-
la da Ilha de Maré, pertencente a cidade de Salvador - Bahia, Brasil. Em parceira com a 
Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR campus de Campo Mourão), Universidade 
Federal da Bahia (UFBA) e Universidade Estadual de Maringá (UEM), foram testados 
três processos diferentes para o tratamento das fibras de cana-brava. O primeiro foi um 
processo químico em que as fibras foram colocadas em solução de cal e soda cáustica por 
um período de 48 horas e processadas em um moinho de discos para serem refinadas. O 
segundo processo foi o térmico, no qual as fibras foram cozidas na pressão, numa mistura 
a 2% de soda cáustica, por 10 minutos e trituradas em um liquidificador. O terceiro foi um 
processo mecânico em que as fibras foram submetidas ao impacto com bolas de chumbo 
num processo de centrifugação, por 45 minutos. Nos três processos as fibras, já tratadas, 
foram misturadas a um produto aglomerante à base de ureia, e em seguida colocadas em 
formas, prensadas e deixadas para secar em estufa. Resultados: os testes em laboratório 
apontam para o uso do processo mecânico como melhor opção na produção dos painéis 
para tratamento acústico, em pequena escala de produção, tendo em vista o custo benefí-
cio da produção e o uso consciente dos recursos naturais. Os testes sinalizam para a viabi-
lidade de implementação de um projeto de instalação de uma pequena unidade fabril na 
comunidade quilombola de Ilha de Maré com objetivo de fortalecimento econômico da 
mesma, além de uma alternativa para o beneficiamento dos resíduos fibrosos abundantes 
na região em que está inserida a comunidade. Conclusão: O processo mecânico para o 
tratamento das fibras de cana-brava, até o momento, foi avaliado como o melhor e mais 
viável para confecção de painéis de isolamento acústico na comunidade de quilombola de 
Ilha de maré.
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Introdução: A busca continua por melhoria das ferramentas que auxiliam as manuten-
ções em equipamentos elétricos industriais se tornam cada vez mais desafiadoras. Essas 
ferramentas podem interromper a produção através de paradas nos equipamentos,  por 
não apresentarem o desempenho esperado ou ao qual foi projetado Nesses casos a equipe 
de manutenção tem que esta pronta para uma ação corretiva. Tais ações muita vezes são 
contenções temporárias ou paliativas para que o equipamento volte a operar para atender 
a demanda. Desta forma, é importante que na indústria os equipamentos apresentem mais 
robustez e para isso é que se planeja manutenções para que se prevenir tais problemas que 
possam para-lo inesperadamente. Com o desenvolvimento tecnológico e o crescimento 
da complexidade nas atividades industriais é possível introduzir Redes Neurais Artificiais 
(RNAs) como recurso na atividade de identificação de falhas. As RNAs do tipo Mapas 
Auto-organizáveis (SOM – Self-Organizing Maps) de Kohonem devem ser capazes de 
categorizar os tipos de falhas e podem auxiliar o processo de manutenção  na identifi-
cação dos problemas anntes que eles efetivamente ocorram. As redes SOM são modelos 
matemáticos empíricos, com capacidade para reproduzir o funcionamento dos sistemas 
nervosos biológicos. Esta habilidade é reforçada através do treinamento e da resposta aos 
estímulos assim como o neurônio biológico. As RNA´S do tipo Kohonem são modelos 
de aprendizado não supervisionados, onde são utilizados apenas os padrões de entra-
da durante o treinamento. O treinamento utiliza uma abordagem competitiva, onde os 
neurônios de saída competem entre si para responder aos padrões aplicados nas entradas. 
Material e Métodos: Para o estudo foi realizado de uma revisão da literatura especializa-
da, e consulta a livros e artigos. A pesquisa dos artigos foi realizada entre junho e agosto 
de 2015. Resultados: Foram identificados nos estudos e pesquisas a aplicação de uma rede 
neural do tipo Kohonem na área da manutenção para possibilitar o monitoramento do 
equipamento recebendo dele através de sensores informações que possibilite um diagnos-
tico e predição de falhas. Com base na competições a Rede é capaz de identificar padrões 
ou eventos indesejados considerados falhas ou defeitos. As RNA´S do tipo Kohonen fo-
ram aplicadas para o uso no Sistema de Manutenção Inteligente em atuadores elétricos 
da empresa Coester Automação S.A. Em outra pesquisa as RNA´s  foram aplicadas para 
detecção, diagnóstico e correção de falhas em uma Unidade de Recuperação de Gás Natu-
ral (URGN) onde utilizou o processo para obter os dados necessários, e frequentemente 
escassos, gerar um grande número de possíveis condições de falha. Conclusões Através 
dos estudos dos trabalhos estudados conclui-se que o uso das Redes Neurais do tipo mapa 
auto organizáveis de Kohonen para uso em detecção de falhas em equipamentos indus-
triais se faz viável uma vez que esse tipo de RNA é capaz de trabalhar com grandes grupos 
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de informações e separa-las por método competição as saídas indesejadas (falhas). Na 
continuação do trabalho serão identificados como e quais sistemas e/ou softwares serão  
desenvolvidos.
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USO DO VINHOTO PARA IRRIGAÇÃO DE COMPOSTAGEM FORMULADA 
COM BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR E ESTERCO BOVINO

AUGUSTO OTÁVIO FERREIRA DE QUEIROZ; FLÁVIO COELHO LEÃO; KLEBER 
DE OLIVEIRA FERNANDES; ANTONIO FÁBIO SILVA SANTOS; RAFAEL 
OLIVEIRA DE SOUSA; JOSÉ CÍCERO PAIVA JÚNIOR

INTRODUÇÃO

O Brasil está entre os maiores produtores dos derivados da cana-de-açúcar do mundo, 
isso devido principalmente a grande extensão territorial do país e as condições climáticas 
favoráveis para o cultivo da planta. Trata-se da cultura de maior importância agrícola na 
atualidade segundo a Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB (2014).

Um setor que ganhou espaço entre a indústria sucroalcooleira foi o de produção de cacha-
ça. Atualmente o país conta com mais de 40.000 produtores, gerando em média cerca de 
600 mil empregos diretos, que movimentam 7 milhões de reais na sua cadeia produtiva. É 
o 3º destilado mais consumido no mundo e já atinge o mercado internacional. O estado 
de Minas Gerais é responsável por cerca de 60% da quantidade que é produzida no país, 
onde anualmente são fabricados 240 milhões de litros da bebida. Isso torna o estado o 
maior produtor nacional de acordo com a Associação Mineira dos Produtores de Cachaça 
de Qualidade (AMPAQ, 2011).

Com isso, ocorre a crescente produção de resíduos no setor sucro-alcooleiro e a falta de 
tecnologias eficientes para disposição final e tecnicamente adequadas, principalmente 
para vinhoto, resíduo altamente poluente quando descartado no meio ambiente de forma 
incorreta. Este presente trabalho objetiva estudar o comportamento do potencial hidroge-
niônico (Ph) e condutividade elétrica (CE), em compostagem de bagaço de cana de açúcar 
e esterco bovino irrigado com diferentes níveis de vinhoto.

MATERIAL E MÉTODOS

Todo material utilizado no presente trabalho foi gerado e coletado em um alambique ins-
talado na cidade de São João do Paraíso. Os resíduos secos foram transportados em sacos 
de 50 quilos e o líquido em um contentor reservatório plástico de capacidade de 1.000 
litros, que foi transportado para a cidade de Montes Claros. Esse experimento foi con-
duzido na área experimental do Instituto Educacional Santo Agostinho, Campus Jk, em 
Montes Claros-MG.

A montagem do experimento consistiu em formulações fixas da base seca, constituídas de 
bagaço de cana-de-açúcar e esterco bovino seco, variando somente as doses do vinhoto. Para 
que o preparo do composto tivesse resultados satisfatórios, durante o processo e principal-
mente ao final do experimento, um parâmetro que foi rigorosamente balanceado é a Relação 
C/N. Segundo Gomes et al. (2001), a relação da mistura deverá estar em torno de 26 a 30/1.
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O experimento foi conduzido por 6 tratamentos com 3 repetições cada. Para todos os 
recipientes foram formulados as mesmas quantidades da base seca, sendo constituída de 
65% de material rico em carbono, 32% de material nitrogenado e 3% de fosfato simples.

No que diz respeito à irrigação do material a ser compostado, cada tratamento recebeu 
as mesmas quantidades de líquido, porém o que variava era a proporção água/vinhoto. O 
experimento foi montado em uma disposição inteiramente casualizada (DIC).

Os dados foram analisados com auxílio do software Sisvar (FERREIRA, 2009), aplican-
do-se Análise de A variância (Anava) e análises de regressão para os tratamentos quando 
apresentaram diferença significativa a 5% de probabilidade.

Potencial Hidrogeniônico (Ph)

Para determinação do potencial hidrogeniônico, foi adaptado o método proposto por 
Cotta (2003), onde pós triturado e peneirado por uma peneira de malha de 0,2 mm as 
amostras são misturadas e agitadas em uma solução de CaCl2 0,01 mol L-1 na relação de  
1:10 (massa:volume).

Então com auxilio de um de um Copo de béquer de vidro forma baixa C 50 mL e um 
phmetro portátil do tipo HANNA pH21 pH/mV meter, devidamente calibrado de acordo 
com as recomendações do fabricante, imergiu o sensor do aparelho totalmente na solução 
esperou estabilizar os valores.

Condutividade Elétrica (CE)

Depois de trituradas as amostras formam passadas por peneira com malha de 0,5 mm e 
misturado na relação composto: água igual a 1:10 (massa: volume).

Com auxilio de um Condutivímetro Digital Portátil - CD-850 - Instrutherm, imergiu-se o 
sensor do aparelho no Becker  de 50 ml contendo 2 gramas da amostra diluída em 20 ml 
de água destilada (GOMES, 2011).

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De uma forma geral não foram observadas grandes variações de pH ao longo do proces-
so de compostagem. Segundo Gomes (2011), isso pode ser explicado nos tratamentos 0, 
20, 40 e 60, devido ocorrer acidificação no principio no processo de degradação, devido 
à formação de ácidos solúveis os quais são convertidos a dióxido de carbono em decor-
rência da ação da flora microbiana, e na posterior elevação com estabilização em valores 
alcalinos. O tratamento 80 pode ser explicado pelo possível ponto de viragem, sendo que 
seus valores se equiparam nos dia 14 e 56 após o inicio. O tratamento 100 diminuiu seus 
valores devido a maior adição de vinhaça e consequentemente a elevação inicial do pH no 
meio, ocorrendo assim a deformação da amônia e iniciando o processo de mineralização. 
Esses valores concordam com Gomes (2011) e Erlind e Kichaman (2000) que também tes-
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taram em materiais fibrosos. A tabela 1 apresenta os valores comparando os tratamentos 
entre as 2 amostras, ilustrando essas afirmações.

Tabela 1- Comparação do pH entre os dias após o inicio para cada tratamento.

DAÍ
Ph

A100V0 A80V20 A60V40 A40V60 A20V80 A0V100

14 6,11 b 6,15 b 6,10 b 6,15 b 6,22 a 6,30 a

56 6,36 a 6,34 a 6,43 a 6,41 a 6,23 a 6,15 b
Há diferença significativa entre letras distintas na mesma coluna na probabilidade de 5% (p<0,05)

Analisando os valores apresentados em cada tratamento 14 dias após o inicio de mon-
tagem do experimento, observa-se que os tratamentos obtiveram valores crescentes de 
CE em razão das doses crescentes do vinhoto. Entretanto 56 dias após o inicio, os valores 
decaíram para todos os tratamentos exceto para o tratamento 0. Os demais apresentaram 
valores menores aos obtidos nas amostras analisadas no dia anterior (14). Isso pode ser 
explicado devido à atividade microbiana está no meio do processo de compostagem, ou 
seja, ainda não ocorreu a mineralização dos compostos devido os microorganismos es-
tarem imobilizando elementos como NO3 e NH4 entre outros para consumir celulose e 
liguinina dos resíduos vegetais (bagaço de cana-de-açúcar). Analisando individualmente 
cada tratamento, os valores começaram a aumentar para os tratamentos 80 e 100 onde 
suas dosagens de vinhoto foram maiores, porem ainda sendo inferiores ao da amostra do 
dia 14, como pode ser observado na tabela 2.

Tabela 2- Comparação do CE entre os dias após o inicio para cada tratamento.

DAÍ
CE

A100V0 A80V20 A60V40 A40V60 A20V80 A0V100
14 1,32 b 1,71 a 1,78 a 2,19 a 2,28 a 2,34 a

56 1.60 a 1,40 b 1,66 b 1,03 b 1,21 b 1,42 b
Há diferença significativa entre letras distintas na mesma coluna na probabilidade de 5% (p<0,05)

CONCLUSÃO

De acordo com os resultados obtidos conclui-se que os valores de Ph e CE se comporta-
ram de forma crescente 14 dias após o inicio, devido ao fornecimento crescente de vinho-
to ao longo do tratamento, e após 56 dias esse valores diminuíram.  

É possível dar uma destinação tecnicamente correta para os resíduos de alambique (ba-
gaço e vinhoto), e ainda reduzir os custos de produção, utilizando a compostagem como 
fonte de adubação para o cultivo da matéria prima.
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RESUMO:

Este artigo aborda o uso da plataforma Arduino juntamente com o shild AD8232 e o shild 
Ethernet no desenvolvimento de uma solução para monitoramento cardíaco a distância, 
por meio da interação do Arduino com o banco de dados MySQL, ficando assim os dados 
armazenados para criação de um gráfico para visualização do eletrocardiograma on-line 
em uma página web. O Arduino capta os sinais via shild AD8232 e a partir do shild Ether-
net juntamente com a biblioteca MySQL Connector do Arduino, esses dados serão salvos 
em um banco de dados MySQL, ficando assim disponíveis para criação de um gráfico de 
eletrocardiograma para acesso on-line via página web.

Palavras-chave: Arduino, AD8232, Eletrocardiograma, ECG, EKG MySQL. 

ABSTRACT: 

This article discusses the use of Arduino platform with the shild AD8232 and shild Eth-
ernet in developing a solution for cardiac monitoring by distance, through the Arduino 
interaction with the MySQL database, upon which the data will be stored to create an 
electrocardiogram graph displayed online on a web page. The Arduino picks up signals 
via shild AD8232, and from shild Ethernet, along with the MySQL Connector library of 
Arduino, those data will be saved in a MySQL database, thus available for creation of an 
eletrocardiogram graph for online access via website.

Keywords: Arduino, AD8232, Eletrocardiograma, ECG, EKG MySQL.

INTRODUÇÃO

O coração, órgão vital do nosso corpo humano, está entre os principais órgãos que com-
põem o nosso corpo humano, e sua função é o bombeamento adequado do sangue para 
todo o nosso corpo. Segundo dados do IBGE de 2009 (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística) 40% das mortes registradas foram decorrentes de doenças cardiovasculares, 
sendo assim o acompanhamento de doenças cardiovasculares se torna cada vez mais ne-
cessário para prevenção destas doenças.
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Conforme dados da PAHO de 2015 (Pan American Health Organization), o Brasil e mais 
194 países fizeram um compromisso de reduzir em 25% das mortes prematuras decorren-
tes de doenças cardiovasculares até o ano de 2025.

Hoje, dentre os diversos exames cardiovasculares temos destaque o eletrocardiograma, 
que é o mais indicado para diagnóstico ou acompanhamento de doenças cardiovasculares 
devido ao seu baixo preço e a eficiência dos seus resultados. O eletrocardiograma se torna 
indispensável a presença de um especialista para acompanhamento e interpretação dos 
resultados, sendo assim realizados somente em clinicas ou hospitais, não sendo possível a 
realização deste exame em ambiente domiciliar. Com isso, cresce ainda mais a necessidade 
de desenvolvimento de aplicações para realização destes exames remotamente, utilizando 
a computação ubíqua e a internet.

Temos cada vez mais presente em nossas vidas a computação ubíqua, permitindo assim, 
uma maior interação de homem e máquina, estando presente em todos os locais e a qual-
quer momento.

Devido ao grande índice de mortalidade decorrente de doenças cardiovasculares, existe uma 
grande necessidade de acompanhamento de pacientes diagnosticados com essas doenças. 
Sendo assim a computação ubíqua com sua grande aplicabilidade e a grande necessidade 
de acompanhamento cardíaco dos pacientes, propõe-se a criação de um equipamento para 
monitoramento cardíaco a distância utilizando a computação ubíqua e a internet.

O projeto baseia-se na criação de um equipamento que terá os seus sensores conectados 
ao paciente e assim essas informações seriam salvas em um banco de dados on-line, fi-
cando por sua vez disponível para visualização em uma página web um gráfico com o 
eletrocardiograma do paciente, assim o paciente poderá ter um acompanhamento de um 
especialista para visualização e acompanhamento dos seus exames, sem que o mesmo 
precise se deslocar até o consultório.

Neste trabalho, será desenvolvido o protótipo de um equipamento eficaz no monitoramento 
cardíaco à distância, utilizando a computação ubíqua e a internet, por meio do microcontro-
lador Arduino , o Shild AD8232 e o Shild Ethernet, tendo os dados salvos em uma base de 
dados MySQL e uma página web para visualização do eletrocardiograma. Este equipamento 
permitirá uma transmissão de informações em tempo real pela internet, podendo assim, 
predizer quando será necessário ou não um atendimento com urgência.

MATERIAL E MÉTODOS 

Com o presente trabalho realizou-se uma pesquisa experimental para monitoramento 
cardíaco a distância utilizando a computação ubíqua e a internet.

Hoje, as doenças cardiovasculares são responsáveis por um elevado número de óbitos, 
sendo uma das principais doenças que levam ao óbito. Sendo assim, é necessário urgente-
mente de uma tecnologia para um constante acompanhamento de pacientes com doenças 
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cardiovasculares, neste caso, aplicou-se o uso da computação ubíqua juntamente com a 
eficiência dos microcontroladores disponíveis no mercado e a internet.

Posição dos eletrodos para captação dos sinais elétricos 

Dentre as diversas maneiras de se recolher os estímulos elétricos gerados pelo coração, 
selecionou-se o método para locação dos sensores através de estudos em bibliografias 
que mostravam a grande utilidade e praticidade do procedimento pelo Triângulo de Ein-
thoven. Entre as doze derivações existentes este método analisa seis. Esta técnica utiliza 
menos sensores adaptados ao corpo e melhor manuseio com os sinais gerados.

Einthoven se baseou na Lei das Tensões de Kirchoff (a soma das diferenças de tensões 
entre pontos distintos que constituem um circuito fechado é igual a zero) para criar as 
três derivações bipolares (derivações que captam potenciais de mesma magnitude e estão 
equidistantes do coração) a partir de três pontos: braço direito, braço esquerdo e perna 
direita (ANDRÉA et al, 2004).

O método utilizado por Einthoven para formação do sistema vetorial pode ser claramente 
observado na Figura 1.

Figura 1 - (A) Os três pontos fechados segundo a Lei de Kirchoff com expressão vetorial (K1,K2 e K3). (B) 
Os três pontos compondo as três derivações bipolares, segundo Einthoven (E1,E2 e E3). Fonte: ANDRÉA 

et al. (2004).

As derivações bipolares representam uma diferença de potencial entre dois locais selecionados: 
(A) DI = diferença de potencial entre o braço esquerdo e o braço direito, (B) DII = diferença de 
potencial entre a perna esquerda e o braço direito e (C) DIII = diferença de potencial entre a 
perna esquerda (LL) e o braço esquerdo (LA), conforme pode ser analisado na Figura 2.

Portanto, delimitou-se os membros no qual seriam realizados a captação dos sinais elétri-
cos gerados pelo coração. Neste método, os eletrodos devem ser colocados de acordo com 
a figura 2, nos pontos D1, D2 e D3. Os eletrodos escolhidos para este trabalho são de fácil 
manuseio, podendo ser colocado pelo próprio usuário.

A medida em que os dados foram sendo gerados através dos sinais originados pelos sen-
sores, encontrou-se a necessidade de que o usuário atentasse com os seguintes fatos:

 O usuário deve estar relaxado, pois, qualquer movimento altera a saída dos dados que 
estão sendo gerados;
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 O eletrodo precisa ter um bom contato com a pele. É ideal que se limpe a pele nas posi-
ções em que serão colocados os sensores e se possível fazer o uso de gel na posição dos 
sensores para aumentar o contato e ter maior eficiência no sinal eletrocardiográfico;

 Deve-se evitar lugares com barulhos para que não cause interferência no sinal gerado.

Figura 2 - Os três pontos equidistantes do coração (BD= braço direito, BE= braço esquerdo, PE= Perna 
Esquerda) compondo as três derivações bipolares (D1=azul, D2=preto, D3=vermelho) de Einthoven. 

Fonte: SPARKFUN (2015)

Determinação hardware e software

Como um dos objetivos do trabalho era a utilização de ferramentas livres, foram reali-
zadas pesquisas na área tecnológica, bem como buscas na internet sobre as principais 
plataformas a serem utilizadas para o projeto. Buscou-se a aplicabilidade dos sistemas em 
meios que resultassem numa solução inovadora para o monitoramento cardíaco, podendo 
ser aplicado através do uso da computação ubíqua.

Para realização desde trabalho, decidiu-se realizar o monitoramento utilizando o Arduino 
UNO, baseado no processador ATmega328. Escolheu-se esse microcontrolador por pos-
suir uma plataforma computacional física de código aberto, por utilizar software e hard-
ware open source e por ser um dispositivo capaz de armazenar os códigos de aplicações 
criados em um ambiente próprio de desenvolvimento, podendo assim, realizar as funções 
armazenadas sem a necessidade de um computador.

Hardwares e sensores utilizados

Com a grande necessidade da existência de um sistema eficaz de monitoramento cardía-



343

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

co a distância, fez-se um protótipo utilizando o microcontrolador Arduino UNO o qual 
pode ser visto na Figura 3. Este microcontrolador possui tensão de funcionamento de 5v 
e foi testado usando como alimentação a porta USB. O UNO possui placa de controle de 
entrada e saída de dados com cristal oscilador de 16Mhz.

Figura 3 - Vista Superior e Inferior do Arduino UNO. Fonte: ARDUINO, 2015.

A plataforma do Arduino utiliza linguagem de programação C++ e possui Software gra-
tuito, portanto, desenvolveu-se um software para monitoramento cardíaco, para que o 
mesmo fosse enviado para a placa e logo após executado e enviado para o bando de dados. 
Para isso, foi utilizada outras placas, conhecida como Shield’s, que conectada ao Arduino 
estende sua capacidade e funcionalidade.

Um dos Shield utilizado, foi o Arduino Ethernet Shield, que permite a placa arduino co-
nectar-se à internet através da porta RJ45, como pode ser visto na figura 13. Através da 
biblioteca Ethernet é possível efetuar a programação para conexão à internet, e conse-
quentemente o acesso ao bando de dados. A placa Shield foi plugada no topo da placa 
Arduino para estender sua aplicação quando relacionada ao propósito. A montagem foi 
realizada de maneira simples, pois a Shield já vem com conectores já adaptados para fácil 
conectorização com outras placas.

Figura 4 - Vista superior do Ethernet shield. Fonte: ARDUINO, 2014.

Juntamente com o Arduino e o Ethernet Shield, foi utilizado o Shield para estender a 
funcionalidade do Arduino e fazer a conversor dos sinais de entrada de Analógicos para 
Digitais, que pode ser vista na Figura 5. Esta placa em especifico, foi desenvolvida pela 
SPARKFUN com o intuito de abranger a aplicação do Arduino. No presente trabalho, foi 
utilizada a entrada dessa placa de extensão para que os sensores fossem adaptados ao pro-
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tótipo a fim de permitir que o Arduino comunique com alguma tecnologia para enviar os 
dados elétricos gerados pelo coração.

Figura 5 - Vista superior do shield AD8232. Fonte: SPARKFUN, 2015

A placa Shield AD8232 permite que sejam conectados a ela eletrodos destinados a captar 
pulsos gerados pelo coração, pode ser observado na figura 6. Os sensores já vêm com a 
especificação de onde devem ser alocados (D1, D2, D3).

Figura 6 - Sensores predestinados a captar pulsos elétricos do coração. Fonte: SPARKFUN, 2015.

Estes sensores em comunicação com o Arduino irão emitir os dados eletrocardiográficos 
para o Arduino.

Softwares utilizados

O Software utilizado no presente trabalho foi a IDE do Arduino, para desenvolvimento e 
armazenamento do código no Arduino, possibilitando que a placa funcionasse de forma 
independente, sem a necessidade do uso de um computador. Após a compilação do códi-
go, o protótipo processar as informações coletadas pelo Shild AD8232 e salvar os dados 
no banco de dados MySQL como pode ser observado na Figura 7.
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Figura 7 - Banco de dados MySQL. Fonte: Próprio autor

Também foi implementado um aplicativo de visualização gráfica com a linguagem de pro-
gramação PHP, para conexão com o bando de dados MySQL buscando os dados obtidos 
pelo ECG em tempo real e transforma-los em gráfico. A tela exibida quando os dados são 
obtidos pode ser observada a Figura 8.

Figura 8 - Página web onde são exibidos os dados do ECG. Fonte: Próprio autor

Os sinais gerados pelos eletrodos são enviados para o Shield AD8232 no qual é responsá-
vel por converter os sinais elétricos em dados digitais para o módulo do Arduino UNO. 
Os dados recebidos pelo Arduino são tratados e enviados ao banco de dados pelo shield 
Ethernet, e assim é efetuado consulta no bando de dados via programação em PHP onde 
os dados são selecionados e plotados em um gráfico em uma página HTML, JavaScript e 
Ajax, para assim, ocorrer o acompanhamento do paciente com doenças cardiovasculares.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O protótipo foi desenvolvido para possibilitar a transmissão, em tempo real, dados cardía-
cos de um paciente para seu médico sem a necessidade do contato físico entre ambos. Os 
dados gerados durante os testes foram computados e analisados. Abaixo, segue os dados 
recolhidos em um paciente sem nenhum problema cardíaco.
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Para o caso foi analisado os sinais gerados foram diagnosticados alguns sinais ruidosos 
por interferência de materiais que se encontravam próximo aos sensores. O exame em 
uma paciente com 22 anos de idade sem nenhuma doença prévia conhecida, como mos-
trado na figura 9. Pode-se observar que não houve nenhuma alteração patológica no ele-
trocardiograma. Foi possível perceber claramente a onda P antes do QRS e posteriormen-
te a onda T.

Figura 9 - Mulher de 22 anos de idade sem problemas cardíacos conhecidos. Fonte: Próprio autor

Em comparação a um ECG realizado por uma clínica particular, observou-se a semelhan-
ça de todas as ondas citadas na figura anterior, como pode ser observado na Figura 10. 
Pode-se dizer que este eletrocardiograma estava com ritmo sinusal regular, ou seja, dentro 
dos parâmetros da normalidade.

Figura 10 - Eletrocardiograma sem alterações. Fonte: Próprio autor.

Logo, pode-se observar que para os dados coletados e estudados pode-se perceber a pre-
sença do complexo QRS e a semelhança da forma de onda quando comparado com exa-
mes realizados por clinicas particulares. Os dados semiológicos realizados por um médico 
durante o teste nos pacientes confirmaram eficiência do sistema quando analisada a fre-
quência cardíaca.

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Objetivou-se com o presente trabalho desenvolver projeto para monitoramento cardíaco 
e apresentar formas para realizar o monitoramento à distância, utilizando computação 
ubíqua. Todo sistema proposto pôde ser projetado e montado, podendo assim, verificar 
os resultados comprobatórios de funcionamento do dispositivo nos processos aqui reali-
zados e validados.
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A computação ubíqua está muito inserida no dia-a-dia das pessoas e tende a ficar ain-
da mais com a evolução tecnológica, tornando acessível diversas tecnologias que antes 
possuíam custos proibitivos para determinados usuários. Com isso, mostrou-se possível 
a utilização de ferramentas livres, como software e hardware open Source, garantindo o 
baixo custo do projeto. A plataforma aqui apresentada, reduz os custos do projeto, além de 
possuir uma grande comunidade de desenvolvedores e utilizadores. 

Com a rápida evolução tecnológica dos últimos anos nas áreas de telecomunicação, 
é possível aplicar tecnologias de transmissão que atendem a necessidade do projeto 
para os usuários. Podendo assim, fazer com que este projeto seja eficiente quando 
utilizado na computação ubíqua pois o mesmo se mostrou confiável para diagnóstico 
de diferentes tipos de frequência e plotagem gráfica dos sinais eletrocardiográficos 
gerados por um paciente.

As pesquisas aqui apresentadas possibilitam a aplicação eficiente do dispositivo em di-
versos tipos de pacientes, proporcionando uma grande contribuição para a telemedicina 
e, sobretudo, para monitoramento à distância, podendo assim, agilizar as informações 
de um paciente para o médico. Um grande incentivo para a utilização do dispositivo é a 
possibilidade de agilizar informações eletrocardiográficas as clinicas prevendo possíveis 
riscos, podendo assim, contribuir para a diminuição do número de óbitos no Brasil rela-
cionado as doenças cardiovasculares. 

Logo, conclui-se que o sistema de monitoramento cardíaco torna-se eficiente quando aplica-
do na computação ubíqua, fazendo possível a utilização dessa computação de forma onipre-
sente no dia-a-dia de seus usuários, resultando em uma solução inovadora para área médica. 
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UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS METALÚRGICOS E DE MINERAÇÃO NA 
CONSTRUÇÃO CIVIL.

SAMUEL SILVA RODRIGUES BENFICA

A geração de resíduos sólidos é atualmente um passivo ambiental com o qual todas as 
empresas tem que lidar, o que acaba gerando custos adicionais para o processo produtivo, 
pensando nisso foi desenvolvido um estudo na RIMA industrial para verificar a possibi-
lidade de utilização de resíduos sólidos provenientes de metalurgia e mineração na cons-
trução civil.

Para este estudo foi definido que inicialmente seria pesquisado a possibilidade da utiliza-
ção dos resíduos como agregados graúdo e miúdo, na produção de um concreto com Fck 
de 20 Mpa aos 28 dias.

 Seguindo a NBR 7211 Agregados para concreto, foram realizados ensaios para caracte-
rizar os resíduos, foram feitos ensaios para determinar a densidade especifica, densidade 
aparente, à granulometria, índice de materiais pulverulentos, módulo de finura e a dimen-
são máxima característica, onde ambos apresentaram resultados satisfatórios.

Usando os dados obtidos nos ensaios foi determinado um traço de concreto, onde foram 
moldados 12 corpos que foram rompidos   ao longo de 28 dias, ao serem rompidos apre-
sentaram resultados satisfatórios.

Concluímos que uma das possibilidades para destinação final do resíduos seria sua uti-
lização na construção civil, o que por fim acabaria gerando benefícios para a indústria e 
para população. 
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UTILIZAÇÃO DO CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL PARA A 
DETERMINAÇÃO DA DEFLEXÃO EM VIGAS DE MADEIRA ENGASTADAS

RAFAEL LUCAS OLIVEIRA DO ROSÁRIO1; CHARLES FABIANO PINHO1; 
VANIELE SOARES DANTAS1; ÁLVARO BARBOSA DE CARVALHOJUNIOR2*

1Acadêmico do Curso Engenharia Civil das Faculdades Santo Agostinho.
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doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Pernambuco. Pós-
doutorado PNPD em Tecnologias Energéticas e Nucleares pela Universidade Federal 
de Pernambuco.
* Autor correspondente: alvarobcjr@yahoo.com.br

Introdução: As pesquisas que envolvem cálculo diferencial e integral são de grande im-
portância para engenharia, para análise de dimensionamento de estruturas, de forma 
precisa e prevenindo patologias estruturais. São desenvolvidas, pesquisas e estudos para 
aplicação, de equações torna-se tangível a forma de compreensão calculo diferencial, 
viabilizando o entendimento, para que aplicabilidade seja trivial. O que  e esperado dos 
futuros profissionais em aplicar o que foi adquirido de conhecimento ,para equacionar  
velhas questões  com  novas ideias para soluções teoricamente simples que emprego de 
equações matemáticas que previnem patologias estruturais,por uma simples aplicação de 
um cálculo diferencial e integral,dando informações precisas das dimensões mínimas dos 
elementos estruturais  para resistir  as solicitações previstas. Objetivos: O trabalho teve 
como objetivo demonstrar o uso do cálculo diferencial e integral como ferramenta para a 
determinação do raio de curvatura, linha elástica, deflexão e inclinação de vigas de madei-
ra engastada submetidas às cargas verticais. Material e Métodos: Para a realização desse 
trabalho foi utilizada a teoria de deflexão por integral de linha elástica aplicada às vigas e 
eixos, utilizada na disciplina de Resistência dos Materiais. O elemento estrutural investi-
gado foi uma viga de madeira de Jatobá com dimensões de 62 mm x 17 mm x 120 mm. A 
viga de madeira foi engastada submetida a uma carga concentrada 29,48 N na extremida-
de livre. A deflexão decorrente da aplicação da carga vertical foi medida utilizando uma 
linha de cobre, como referência horizontal, e com o auxílio de um paquímetro foi medido 
o deslocamento vertical. Em seguida, o valor medido foi comparado com o valor calcu-
lado por meio da integração da equação de linha elástica e pelas condições de contorno 
da curva para vigas engastada. Resultados: Os resultados do experimento com a viga de 
madeira de Jatobá mostraram que o valor do deslocamento medido e  igual ao valor da 
deflexão calculada por meio da integração da equação de linha elástica. Conclusões: Atra-
vés dos  resultados desse estudo foi possível concluir que a deflexão de vigas na condição 
engastada pode ser calculada  de forma rápida e precisa através da aplicação de integrais 
de equações diferenciais não lineares de segunda ordem, em função das dimensões e do 
tipo de madeira utilizada. 
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VOÇOROCA NO “MORRO DA CASCALHEIRA” NO MUNICÍPIO DE LONTRA-MG

ALEX N. GOMES, ALINE S. LIMA, CAMILA G. VIEIRA, DOUGLAS D. DE 
OLIVEIRA, JOÃO C. R. SANTOS, PHILIPE S. BRAGA.

alexnogueiragomes@hotmail.com, k_mila91@yahoo.com.br , danieldouglas@hotmail.
com , joao_carlos_moaz@hotmail.com , philipebraga@yahoo.com.br , alineeng7@yahoo.
com.br

RESUMO 

Apesar da importância que os solos possuem para existência da vida na superfície terres-
tre, tem-se dado pouca atenção a este recurso natural no que diz respeito a utilização e 
conservação. A erosão vem gerando ao longo do tempo, pesados prejuízos para a socie-
dade, através da perda de solo fértil e do assoreamento de cursos hídricos. A voçoroca é a 
formação de grandes buracos de erosão causados pela chuva e intempéries, em solos onde 
a vegetação é escassa e não mais protege o solo, que fica cascalhento e suscetível de carre-
gamento por enxurradas, o que vem ocorrendo no “morro da cascalheira” no município 
de Lontra-MG que é pobre em recursos hídricos, caracterizado basicamente por veredas 
que ao longo dos anos estão deixando de existir em função de atividades agropecuárias e 
de desenvolvimento econômico. A pesquisa foi conduzida mediante coletas de imagens, 
amostras do solo e da rocha representativa do “morro da cascalheira” onde o processo 
erosivo (voçoroca) tem-se intensificado. Na construção da BR-135 ocorreu a extração de 
solos e rochas do “morro da cascalheira” onde não foi realizado métodos de tratamento e 
recuperação da área de extração da matéria prima ocorrida no morro, o que trouxe as con-
sequências de voçorocas, que provocou cobertura de solo fértil e assoreamento do recurso 
hídrico(vereda) causando sérios danos ao meio ambiente da região.
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CONFORTO ACÚSTICO
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1Faculdades de Engenharia Civil. FACET.
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RESUMO: 

Esse trabalho tem como principal objetivo analisar as condições de conforto acústico da 
Biblioteca da Faculdades Santo agostinho. Durante uma semana foram realizadas diversas 
medidas do nível de pressão sonora, tempo de reverberação e critério de ruído da biblio-
teca e todos os valores encontrados foram devidamente comparados com as normas e di-
retrizes estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. A partir dos valores 
encontrados nas atuais medições foram sugeridas algumas melhoras a fim de proporcio-
nar à biblioteca uma melhor condição de conforto acústico.

Palavras-chave: Conforto Acustico,Tempo, Pressão sonora.

INTRODUÇÃO

A biblioteca é um ambiente de estudo e local onde os estudantes, quando não estão em sala 
de aula, passam grande parte do seu dia que por muitas vezes somente para conversar. Para 
assegurar a aprendizagem e a qualidade de vida é necessário que esse ambiente seja salubre 
e confortável, a fim de garantir o bem-estar do indivíduo, sua segurança e produtividade. 
Reconhecer a importância de biblioteca para o aprendizado é um questionamento que cons-
tantemente se faz presente na vida do estudante. A realidade das bibliotecas no Brasil, é que 
não sofreram adaptações com o passar dos anos, na questão do isolamento acústico, e seu 
conforto acústico é pouco estudado no Brasil. A ocorrência de níveis elevados de ruído nos 
ambientes fechados se deve às fontes geradoras de ruído, às características arquitetônicas do 
local como volumetria, revestimentos das superfícies e sistemas de vedação; ou então, ao 
ruído externo que interfere no ambiente, como por exemplo, o ruído de tráfego.

Um problema que vem atingindo proporções preocupantes é o da poluição ambiental. A 
utilização de agrotóxicos, mercúrio e fertilizantes sintéticos têm prejudicado não somente o 
solo e as águas, como também diversos seres vivos do ecossistema. Tão preocupante quanto 
esse problema, é a poluição sonora, considerada uma das formas de poluição que mais tem 
se agravado nas últimas décadas (WHO, 1980). De acordo com a lei nº. 1.065, de 06 de maio 
de 1996 a poluição sonora pode ser classificada como qualquer alteração das propriedades 
físicas do meio ambiente causada por pura ou conjugação de sons que de forma direta ou 
indireta seja nociva à saúde, segurança e ao bem-estar da população. O som é um fenômeno 
físico ondulatório, resultante de variações da pressão no ar (FERNANDES, 2002). Já o ruído 
é associado a um som desagradável, um som indesejável. A razão entre a intensidade mais 
alta e a mais baixa do som detectável pelo ouvido humano é cerca de 1012 (OKUNO, 1982).
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Para cada frequência existe uma intensidade limiar de sensação auditiva e de sensação 
dolorosa, entre as quais há um intervalo de audibilidade normal, que varia de pessoa para 
pessoa. De acordo com a figura 1 o intervalo das ondas sonoras audíveis varia de 20 a 
20000 Hz e a sensibilidade não é uniforme em todo o intervalo de freqüências, pois é 
maior entre 2000 Hz e 5000 Hz. 

A medida mais comum de um nível sonoro é o Nível de Pressão Sonora, ou NPS, expresso 
em decibéis, abreviado dB. Utiliza-se o dB porque seu valor logarítmico representa a for-
ma como o ouvido humano interpreta o som. 

A pressão sonora é facilmente medida utilizando-se um medidor de nível de pressão so-
nora. Estes medidores podem “ponderar” o nível de pressão sonora ajustando o nível em 
frequências diferentes. Por exemplo, a ponderação A reduz o nível do som em baixas 
frequências para simular as variações da sensibilidade do ouvido humano em frequên-
cias distintas, já a ponderação C reduz ligeiramente o nível sonoro abaixo de 50 e acima 
de 5000 Hz. Sendo assim, as curvas de ponderação dos medidores são usadas para que o 
aparelho efetue as medições do ruído de acordo com a sensibilidade do ouvido humano.

OBJETIVO

O principal objetivo desta pesquisa é analisar as condiçoes do conforto acustico em biblio-
teca, e verificar sua influência no aumento da temperatura, pressão sonora, etc. 

MATERIAL E MÉTODO

Os equipamentos utilizados tinham as seguintes características: Medidores do nível de 
pressão sonora da marca Minipa e modelo 1352 A, calibrador acústico da marca Minipa 
e modelo TES-1356 e um tripé. 
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Aparelho utilizado para medir os NPS.

Através de medidores de nível de pressão sonora foi medido o Leq (nível de pressão sono-
ra equivalente), o Lmáx, o Lmín, o L90 e o L10. 

O Leq foi escolhido por representar melhor a exposição sonora em cada região, uma vez 
que leva em consideração a média das ocorrências sonoras num certo ponto . 

Lmín – nível de pressão sonora mínimo registrado durante a medição.

Lmáx – nível de pressão sonora máximo registrado durante a medição.

Medição do tempo:

Figura1:Temperatura Superficial Interna
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Figura 2: Temperatura . Area de leitura. Sala de estudo.

Figura 3: Tempo. Salas de reservas

Leq – nível de pressão sonora médio equivalente que corresponde ao “nível de som cons-
tante que, no mesmo intervalo de tempo, contém a mesma energia total (ou dose) que 
o som flutuante”. O valor do nível de pressão sonora onde 10% do tempo observado os 
valores medidos são superiores a ele. Os dados foram coletados conforme a NBR 10151 
(ABNT, 2000).

METODOLOGIA

Os procedimentos adotados no trabalho foram: 
 Obtenção do equipamento de medição dos níveis de pressão sonora. 
 Identificação das fontes de ruído. 
 Definição dos padrões de medição adotados. 
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Realização de três medições por dia, durante dez dias. 
 Sendo tres medições em cada turno: manhã, tarde 
 Durante duas horas, cada turno, em intervalos de 2 horas
 Determinação do Nível de Pressão Sonora no interior da biblioteca. 
 Análise gráfica dos dados tabelados. 
 Comparação dos resultados obtidos com valores de referência – NBR 10152 
 Aplicação de questionários a respeito das condições de conforto acústico oferecidas 

pela biblioteca. 

RESULTADOS

Para realização desse trabalho, foram feitas cerca de 10 medições dentro da Biblioteca da fa-
cudades santo agostinho – facet em dias e horários diferentes. Foram realizadas medidas na 
Área de Leitura, Grupo de Estudo, Sala de Estudo e Reservas. Os níveis de pressão sonora em 
dB(A), foram lidos em resposta rápida (fast) a cada 1 segundo. Para cada local citado acima, 
foram realizadas duas a tres medidas no período da manhã, e tarde. Para cada local mencio-
nado, a coleta de dados foi realizada num período de 2 horas. As medidas foram realizadas 
utilizando-se medidores do nível de pressão sonora, que foram calibrados antes de cada seção 
de medidas. Essas seções eram formadas por medições no período da manhã e tarde.

Tabela: Resultado dos NPS em dB(A), e do NC obtidos no período da manhã

Manhã                      Lmin     L90     Leq      L10       Lmáx     NC

Área de Leitura        38,0      49,0     54,4      57,0        72,0      50
Grupo de Estudo  44,0  49,0  54,5  57,0
Sala de Reservas  39,0  43,0  56,0  55,0

Tabela : Resultado dos NPS em dB(A), e do NC obtidos no período da tarde
Tarde                                        Lmin            L90           Leq                  L10           Lmáx      NC
Área de Leitura                        45,0              49,0           53,3                56,0            73,0           55

Grupo de Estudo  44,0 49,0 54,5  57,0 73,0 50 
Sala de Estudo e Reservas 39,0 43,0 56,0  55,0 75,0 45

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das medições realizadas, durante uma semana, foi possível constatar que a Biblio-
teca das faculdades santo agostinho apresentou melhoras significativas dos níveis de ruído 
nos seus diversos ambientes. Esse fato esteve relacionado a diversas mudanças ocorridas 
após avaliação realizada, porém os resultados encontrados nas atuais medições ainda não 
estão de acordo com as diretrizes propostas pela Associação Brasileira de Normas Técni-
cas (ABNT).Os valores encontrados para os níveis de pressão sonora em dB(A), e os níveis 
de ruído (NC) estão acima dos recomendados e podem apresentar prejuízos aos usuários.     
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RESUMO: 

Este trabalho teve como objetivo averiguar as condições térmicas a que os funcionários de 
uma autarquia pública de Montes Claros estão submetidos em seu ambiente de trabalho. 
Sabe-se que o conforto térmico está relacionado ao estado de satisfação individual no 
que diz respeito às condições térmicas, sendo, de acordo com pesquisas, essencial para 
alcançar e/ou garantir eficiência no exercício das funções e a saúde dos funcionários. A 
realização desta investigação compreendeu estudos bibliográficos para fundamentá-la e 
circunstanciá-la teoricamente e visitas técnicas, no turno vespertino, para fazer aferição 
das condições térmicas salas de departamento do prédio selecionado. Os dados coletados 
por meio das aferições térmicas ofereceram informações que permitem afirmar que, ape-
sar de a legislação trabalhista nacional vigente estabelecer criteriosamente as condições 
admitidas em ambientes de trabalho, a autarquia pública em questão não oferece aos fun-
cionários desses departamentos ambientes de trabalho em condições térmicas favoráveis 
para atingir algum grau de satisfação no que tange ao conforto térmico. 

Palavras-chave: Ambiente de trabalho – Condições Térmicas – Conforto Térmico  

INTRODUÇÃO

Desde os primórdios, o homem sempre lidou com as condições impostas pelo meio am-
biente. No princípio, abrigou-se em cavernas para se proteger do sol e da chuva e, natu-
ralmente, ele adquiria conhecimentos para enfrentar as adversidades do meio.  Em face 
da evolução, mecanismos foram desenvolvidos de tal modo que o homem se dotou da 
capacidade de se adaptar ao meio a fim de obter conforto e bem-estar. 

O bem-estar humano tem um conceito amplo que faz referência ao conjunto de fatores 
que se estendem desde à manutenção da saúde física até aqueles que refletem um estado 
de satisfação individual. A satisfação com o ambiente térmico é o que se convencionou 
chamar de conforto térmico. Ruas (1999, p. 12) define o conforto térmico como: 

[...] a sensação de bem-estar experimentada por uma pessoa, como re-
sultado da combinação satisfatória, nesse ambiente, da temperatura ra-
diante média (trm), umidade relativa (UR), temperatura do ambiente 
(ta) e velocidade relativa do ar (vr) com a atividade lá desenvolvida e 
com a vestimenta usada pelas pessoas.
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Muito embora parte da sociedade desconheça, Critchfield (1974, apud Ayoade, 1991) sa-
lienta que o clima é o componente do meio ambiente que mais afeta a saúde e o conforto 
dos humanos. Pode-se afirmar, portanto, que qualquer alteração no clima afetará o con-
forto e o bem-estar do homem. 

O clima influencia o homem e suas atividades, e este tem papel relevante na dinâmica 
daquele devido às inúmeras atividades que exerce. A Revolução Industrial trouxe consigo 
a ocupação em massa das cidades, alterando, assim, o microclima delas, tendo em vista 
as mudanças no ritmo da atividade humana. O crescimento das cidades e as intervenções 
humanas sobre o ambiente têm convergido para que essas alterações se tornem mais per-
ceptíveis. Conforme Giralt (2006, p. 24) “Estas alterações vão se dar na velocidade e dire-
ção dos ventos, nas temperaturas, na umidade e mesmo nas precipitações [...] resultando, 
na maioria das vezes, em condições adversas”.

Pesquisas revelam que conforto térmico se relaciona diretamente com o equilíbrio tér-
mico do corpo humano. Nesse sentido, em ambientes com condições favoráveis a esse 
equilíbrio, o homem se sente confortável e bem-disposto. Já em ambientes desprovidos 
dessas condições, tem-se desconforto e a indisposição. Essas pesquisas revelam, ainda, 
que, nestes ambientes, há um incremento nas possibilidades de haver acidentes e a eficiên-
cia no trabalho é minimizada (RUAS, 1999). 

Sentir calor não é apenas uma questão de desconforto, mas implica, sobretudo, danos 
à saúde, observando-se a intensidade e o tempo de exposição a essa condição térmica. 
Ainda que haja pessoas que acreditam que o conforto térmico seja opcional, a legisla-
ção trabalhista entende é obrigação das empresas proporcionar ambientes de trabalho em 
condições favoráveis. A Lei 6.514/1977, por exemplo, prevê que os ambientes de trabalho 
disponham de refrigeração artificial sempre que a ventilação natural não for compatível 
com o trabalho realizado a fim evitar condições nocivas à segurança e ao organismo do 
trabalhador. E postula, ainda, que, sob condições térmicas desfavoráveis, seja por calor 
ou frio, é obrigatório o uso de dispositivos artificiais, de tal forma que seja assegurada ao 
trabalhador a proteção às condições adversas do ambiente. 

A Engenharia Civil tem sido desafiada a projetar ambientes dotados de conforto térmico. 
A preocupação com a insolação, o aproveitamento de recursos como ventilação natural e 
sombreamento de fachadas, bem como a escolha criteriosa dos materiais a serem usados, 
representam algumas das soluções prévias para se fomentar o conforto térmico na ideali-
zação de um projeto civil. Garantir o conforto térmico é, portanto, uma de suas premissas 
atualmente e isso independe do tipo de construção ou do local onde ela será erguida. 

Almeja-se neste trabalho averiguar as condições térmicas a que estão submetidos os funcio-
nários de uma autarquia pública de Montes Claros, tendo em vista que a legislação vigente.

MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho se constituiu por etapas. Primeiro, fez-se uma pesquisa bibliográfica sobre 
conforto térmico para, em seguida, selecionar o local para o estudo in loco.
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ÁREA DE ESTUDO

Este estudo foi realizado em salas de departamentos de um dos prédios de uma autarquia 
estadual, situada no bairro Vila Mauricéia, a 1,5 km do centro de Montes Claros. 

COLETA DE DADOS

Esta etapa compreendeu-se de visitas à autarquia pública para aferição da temperatura nas 
salas de departamentos durante cinco dias consecutivos em setembro de 2015. As medi-
ções ocorreram sempre entre as 14h30mim e as 15h, período do dia em que as condições 
meteorológicas atingem o ápice. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As aferições permitiram constatar que as salas observadas não dispõem de condições tér-
micas favoráveis ao conforto térmico. Essas salas têm, em média, área de aproximada-
mente 45 m2 e não estão estruturadas para propiciar conforto térmico. Observou-se que, 
embora essas salas tenham janelas basculantes duplas com 4 folhas fi xas e oito móveis, a 
ventilação é bem precária, sendo insufi ciente para alcançar e/ou garantir a manutenção 
de temperaturas confortáveis. Esses ambientes dispõem ainda de dois ventiladores de teto, 
que pouco contribuem para obtenção de temperaturas mais amenas.

O gráfi co a seguir destaca as condições térmicas das salas no período pesquisado. Em 
nenhum dos dias pesquisados, as condições térmicas estavam em nível aceitáveis para 
realização de atividades laborais. 

Figura 1. Fonte: Autores

Além das condições climáticas da cidade que, por natureza, são elevadas, os departamen-
tos dispõem de computadores ligados em tempo integral e há grande circulação de pes-
soas nesse período, intensifi cando sensação de calor. Apesar de ser um prédio construído 
há mais de 20 anos, os servidores não podem ser submetidos a essas condições, que com-
prometem o rendimento e podem comprometer a saúde.

CONCLUSÃO 

Sabe-se que o conforto térmico é necessário no ambiente de trabalho, não somente por 
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influir no desempenho dos funcionários, como por ser uma questão de saúde. No entanto, 
constatou-se que a instituição pesquisada não oferece a seus funcionários um ambiente de 
trabalho com conforto térmico no turno vespertino, já que a legislação prevê que no verão 
a temperatura tem que estar entre 20 e 23oC e no inverno 23 a 26oC. 

Em tempos de alterações climáticas, urge que os ambientes de trabalho sejam estrutura-
dos e adequados, assegurando aos funcionários condições térmicas que permitam a eles 
exercerem suas funções eficientemente e sem comprometer a saúde. Desse modo, enten-
de-se a instalação de dispositivos para condicionamento térmico artificial como a solução 
mais adequada, observando-se o custo e a eficácia. 
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RESUMO

Com a evolução humana, o ser humano busca construir edificações que proporcionem o 
seu bem-estar. As variáveis do conforto térmico são fundamentais para que o homem es-
tabeleça o seu nível de satisfação com o meio. É preciso salientar que o bom desempenho 
das atividades diárias realizadas pelas pessoas está diretamente relacionado às condições 
ambientais. O objetivo desta pesquisa é analisar as perspectivas ambientais relacionadas 
ao conforto térmico em uma sala de aula de um curso técnico localizado em Montes Cla-
ros, observando as variáveis climáticas, e buscar solução para o problema do calor sofrido 
pelos alunos do curso que precisam passar um tempo no local para aulas práticas e teóri-
cas. Para o estudo foi realizado pesquisa bibliográfica para dar sustentação às informações 
obtidas, feito também pesquisa in loco para coleta dos dados a partir de aplicativos de 
telefones celulares aos quais é possível medir a umidade relativa do ar e termômetro In-
coterm para aferir a temperatura ambiente.  Os usuários do local enfrentam temperaturas 
altas chegando aos 39°C e sensações térmicas elevadas, devido à baixa umidade do ar no 
local e à incidência direta dos raios solares na sala, pois o material das janelas não impede 
que a luz solar entre e que a sala se aqueça. É preciso que o homem preserve os elementos 
naturais do local para que as sensações térmicas do calor sejam menos agressivas e que 
o mesmo possa desfrutar de ambientes termicamente confortáveis e prazerosos ao seu 
bem-estar físico e emocional.

INTRODUÇÃO

O aumento populacional e o constante avanço tecnológico, aliados à evolução humana 
são grandes incentivadores do crescimento urbano. O ser humano costuma concentrar 
suas atividades nas cidades e com isso, modifica o seu microclima. Devido ao aumento do 
índice de poluição provocado pelas ações antrópicas, as temperaturas médias se elevam, o 
regime de chuvas é modificado, etc. (GOMES et all., 2005)

O desenvolvimento econômico e social e o aumento populacional trazem consigo a ne-
cessidade de que sejam construídas novas edificações. Ações antrópicas, por ocorrerem 
de forma rápida e intensa nas cidades, provocam modificações que prejudicam tanto o 
ambiente quanto o homem. O processo de urbanização altera o clima, o relevo, o ciclo 
hidrológico, os ecossistemas, o meio social e cultural. (MOTA, 2011)

Conforme o pensamento de Lamberts (2014, p.3 apud ASHRAE) “conforto térmico é o 
estado da mente que expressa satisfação do homem com o ambiente térmico que o circun-
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da”. O homem anseia viver em ambientes que proporcionem o seu bem-estar auxiliando 
assim no desempenho de suas atividades diárias. Com o aumento da temperatura global 
da Terra, é necessário pensar em ambientes que sejam confortáveis ao ser humano no que 
tange ao conforto térmico de ambientes, principalmente aqueles utilizados para trabalhar, 
estudar ou qualquer outro tipo de atividade. 

As condições do ambiente e o rendimento dos usuários em suas atividades diárias estão 
diretamente relacionados. Deve ser promovido conforto para os usuários e, consequente-
mente, condições para desenvolvimento de suas atividades dentro da empresa ou escola. 
Nas cidades o maior problema existente é a falta de elementos naturais necessários para 
a obtenção de sensações térmicas satisfatórias, o que leva as pessoas a recorrerem aos 
elementos artificiais que exigem a utilização da energia elétrica, gerando um aumento na 
utilização de energia elétrica.

“O conforto térmico está estritamente relacionado com o equilíbrio tér-
mico do corpo humano e que esse equilíbrio é influenciado por fatores 
ambientais e pessoais. Assim, há ambientes em que as condições são 
favoráveis ao equilíbrio térmico do corpo humano e o homem sente-se     
bem disposto e há outros em que as condições são desfavoráveis, provo-
cam indisposição, diminuem a sua eficiência no trabalho e aumentam a 
possibilidade da ocorrência de acidentes.” (RUAS, 2011) 

O conforto térmico num determinado ambiente pode ser definido como a sensação de 
bem-estar experimentada por uma pessoa, como resultado da combinação satisfatória, 
nesse ambiente, da temperatura média, umidade relativa do ar, temperatura do ambien-
te e velocidade relativa do ar com a atividade lá desenvolvida e com a vestimenta usada 
pelas pessoas. 

O objetivo deste trabalho, portanto, é analisar as perspectivas ambientais relacionadas 
ao conforto térmico em uma sala de aula de um curso técnico localizado em Montes 
Claros, observando as variáveis climáticas como umidade relativa do ar, velocidade dos 
ventos, temperatura média do local, índice de raios UV, e buscar solução para o proble-
ma do calor sofrido pelos alunos do curso que precisam passar um tempo no local para 
aulas práticas e teóricas

METODOLOGIA

O local utilizado como objeto de análise dos dados trata-se de uma sala de aula de uma es-
cola técnica localizada na região central da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. A região 
é totalmente urbanizada, sendo que no entorno da escola encontram-se empreendimentos 
comerciais e residenciais o que influencia na quantidade de calor sentida na região. 

A metodologia utilizada foi através de pesquisa bibliográfica para dar sustentação às infor-
mações obtidas, pesquisa in loco para coleta dos dados a partir de aplicativos de telefones 
celulares aos quais é possível medir a umidade relativa do ar. Foi utilizado também termô-
metro Incoterm para aferir a temperatura ambiente.
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Figura 1- Localização do objeto de estudo. Fonte: Google Maps

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O local foi analisado por três dias subsequentes nos quais foi observado que as temperatu-
ras médias ambiente chegaram aos 39° C com o ar condicionado do local desligado e aos 
30°C com o ar condicionado ligado a uma temperatura de 27°C. A umidade relativa do ar 
estava baixa, chegando aos 22%. A sensação de calor sofrida pelos alunos do curso técnico 
é elevada devido ao fato de que as janelas da sala de aula estão voltadas para o lado onde 
há maior incidência dos raios solares no período da tarde. 

Com isso, as aulas que ocorrem no período vespertino se tornam insatisfatórias mesmo 
com o equipamento de ar condicionado ligado, pois os raios solares batem diretamente 
dentro da sala nesse período do dia compreendido entre as 13:00 e 17:00 horas. 

O material de que é feito as janelas da sala não impede que os raios solares entrem dentro 
sala e, por ser um ambiente fechado, há uma maior retenção de calor no ambiente. 

CONCLUSÃO

A melhor alternativa seria mudar a localização da janela, transferindo-a para um lado em 
que não há incidência de raios solares durante a tarde e que se colocassem materiais que 
impedissem a entrada do calor dos raios solares de forma que auxiliasse na estabilização 
das temperaturas no local para que seja possível aos estudantes um melhor desempenho 
das suas atividades dentro do ambiente. 

É preciso que, ao se construir novos espaços, o homem preserve os elementos naturais do 
local para que as sensações térmicas do calor sejam menos agressivas e que o mesmo possa 
desfrutar de ambientes providos de conforto térmico que sejam prazerosos e promovam o 
seu bem-estar físico e emocional.
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RESUMO

Ao se construir novos espaços é preciso pensar em ambientes confortáveis ao ser humano 
que possibilitem o seu bem-estar, principalmente os locais em que muitas pessoas preci-
sam circular por eles. Os terminais de ônibus são locais onde há um fluxo intenso de pes-
soas que, muitas vezes, precisam aguardar seu transporte por até 30 minutos. O objetivo 
do projeto é analisar as variáveis ambientais que englobam os índices de conforto térmico 
em terminal de ônibus urbano da cidade de Montes Claros - MG, no bairro Alto São 
João, Avenida Geraldo Athaíde, próximo ao Hospital Dilson Godinho. Dados da pesquisa 
mostraram que, em dias quentes, a temperatura nos terminais chegava aos 39 °C sendo 
influenciada pelos tipos de materiais do abrigo, pelos elementos da paisagem do local e 
pela quantidade de equipamentos termoelétricos e de combustão que circulam naquela 
proximidade. É importante que se façam pesquisas que analisem o conforto térmico para 
que os usuários se satisfaçam e possibilitem o seu bem-estar de modo que melhorem o 
seu desempenho em suas atividades diárias e, ainda, que levem as pessoas de maior poder 
aquisitivo a serem influenciadas a utilizarem o transporte público diminuindo assim a 
quantidade de veículos automotores que circulam na região, e por conseguinte a poluição 
sonora e atmosférica que os mesmos propiciam. 

Palavras-chaves: Conforto térmico, bem-estar, terminais de ônibus.

INTRODUÇÃO

Constantemente, o mundo vem sofrendo intensas alterações climáticas provocadas pelo 
homem e suas necessidades de crescimento por consequência do aumento populacional e 
avanço tecnológico. Nesse sentido, é preciso construir espaços que sejam confortáveis ao 
ser humano pensando no conforto ambiental, visando criar situações que possibilitem o 
seu bem-estar. Trataremos aqui da importância do conforto térmico no que tange à satis-
fação humana. 

“Como as diferenças climáticas da Terra são basicamente função da ra-
diação solar incidente, torna-se indispensável a posse de elementos para 
avaliar qual a carga térmica que determinada edificação ou espaço ao 
ar livre receberá nas diversas horas do dia e nas várias épocas do ano.” 
(FROTA & SCHIFFER, 2007)
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Segundo Lamberts (2014, p.3 apud ASHRAE), o conforto térmico é o estado da mente que 
expressa satisfação do homem com o ambiente térmico que o circunda. Nota-se a insatis-
fação térmica quando o balanço térmico não é estável, inexistindo diferenças entre o calor 
produzido pelo corpo e o calor perdido para o ambiente. O conforto térmico é definido 
pela ISO 7730 como: um estado de espírito que expressa satisfação com o ambiente que 
envolve uma pessoa (nem quente nem frio).Segundo Fraga (2012, p.2, apud OLYGAY, 
1973), a zona de conforto representa aquele ponto no qual a pessoa necessita de consumir 
a menor quantidade de energia para se adaptar ao ambiente circunstante. Por existirem 
nas cidades grandes quantidades de equipamentos termoelétricos e de combustão, as ci-
dades funcionam como produtoras de calor, sendo influenciado também pelas edificações 
que modificam o curso natural dos ventos. (FROTA & SCHIFFER, 2007). Os terminais de 
ônibus são importantes para grande parte da população de uma cidade, principalmente 
para as classes de menor poder aquisitivo. 

A pesquisa tem por objetivo identificar os aspectos relacionados ao conforto térmico e 
buscar soluções que minimizem a insatisfação térmica dos usuários, atentos ao fato de que 
o homem precisa manter uma temperatura adequada para o bom desempenho de suas 
atividades e que, para sobreviver necessita manter a temperatura interna do corpo a uma 
temperatura constante adequada.

METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada tomando como exemplo um ponto de ônibus localizado no bairro 
Alto São João na cidade de Montes Claros-MG próximo ao Hospital Dilson Godinho e os 
dados coletados por meio de pesquisa in loco para medição da temperatura em intervalos 
de tempo e entre as 11:00 e 13:30 horas durante 5 dias. Para aferir a temperatura no local 
foi utilizado termômetro da marca Incoterm, e aplicativos de smartphone que calculam a 
velocidade média dos ventos, a umidade relativa do ar e o índice de radiações térmicas 
(raios UV) fazendo as anotações necessárias para o desenvolvimento da pesquisa.

Figura 1. Localização do terminal de ônibus. Fonte: Google Eart. Acesso em 22/10, às 16:40

O método utilizado na pesquisa a ser apresentada é indutivo experimental (levantamento 
em campo de variáveis microclimáticas, individuais e subjetivas) feito a partir de artigos 
e projetos de autores que abordaram o assunto de forma a dar sustentação ao projeto de 
pesquisa.



369

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após as visitas observamos que a temperatura média no local chegou aos 38°C, a veloci-
dade média dos ventos de 5 Km/h, a umidade relativa do ar média chegava aos 19% e os 
índices de raios UV chegava em alguns dias aos 14 pontos e a uma média de 13 pontos, 
sendo o limite máximo de 15 pontos e considerado de alto risco. Os raios UV podem pro-
vocar desde pequenos incômodos até doenças graves. “A curto prazo a radiação ultravio-
leta queima, causa bolhas, causa dor. Já a longo prazo, pode alterar a célula e se essa célula 
alterar para o lado maligno, virar o câncer de pele”, completa o dermatologista Érico Di 
Santi, em ao entrevista ao G1.

O ponto de ônibus tomado como exemplo para a análise efetiva dos dados recebe a inten-
sa radiação solar direta nos períodos compreendidos entre as 11 e 16:00 horas, no qual há 
maior incidência dos raios ultra violetas que são mais nocivos à saúde humana e causam 
maior desconforto térmico. Além disso, a cobertura do local oferece sombra apenas em 
uma parte do tempo, mas, ainda assim o ambiente não se torna agradável, gerando incô-
modo para as pessoas que precisam esperar o seu ônibus por causa do intenso calor devi-
do ao clima da região.  No período analisado, a umidade relativa do ar estava baixa, ou seja 
o clima estava mais seco, aumentando a quantidade de radiação solar recebida pelo solo. 
Os ventos chegavam a 5 km/h, mas traziam consigo grande quantidade de calor, o que não 
favoreciam uma boa sensação térmica e conforto aos usuários. 

CONCLUSÃO

Os dados apresentados neste trabalho apontaram que, pelo menos durante os experimen-
tos, as temperaturas não apresentaram nível de “perigo extremo”, sendo que a maior tem-
peratura registrada foi 39°C, mas indicava que estava na faixa de “extrema precaução”, que 
já pode causar efeitos negativos sobre o funcionamento do organismo humano. O tipo de 
material utilizado para a construção dos abrigos dos terminais de ônibus e o fluxo intenso 
de veículos na região, além da falta de elementos naturais são os principais fatores respon-
sáveis pelas altas temperaturas registradas durante os experimentos e pelos piores índices 
de conforto. 

Pode-se realizar um projeto de construção de terminais que possuam ventilação própria 
e feito de materiais que não absorvam grande quantidade de calor. Isso, em conjunto com 
projetos que também levem maior conforto ambiental aos ônibus influenciaria a popula-
ção da cidade, inclusive as de maior poder aquisitivo, a usarem o meio de transporte pú-
blico, o que faria com que menos veículos passassem a circular pelas cidades diminuindo 
assim o nível de poluição e consequentemente o excesso de calor nos centros urbanos.
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RESUMO:

A falta de infraestrutura e recursos naturais nas cidades geram um gradativo aumento da 
temperatura, podendo vir a ocasionar problemas como o desconforto térmico e interfe-
rindo diretamente na vida da sociedade. Com o objetivo de analisar a variação de tempe-
ratura nas redondezas da Lagoa dos Portugueses e o seu papel nas sensações climáticas 
que influenciam a qualidade de vida dos moradores da região, foram feitas visitas in loco 
visando uma comparação entre a lagoa em estudo e o bairro Vila Anália. Na região anali-
sada, foi possível perceber que a temperatura é mais amena e a umidade mais elevada ao 
bairro circunvizinho. Foi comprovada uma melhoria significativa nas sensações térmicas 
de locais próximos à cursos d’água e presença vegetal, representando assim um fator im-
portante no âmbito do conforto térmico e da melhoria da qualidade de vida da população. 

Palavras chave: recursos naturais, desconforto térmico, temperatura, umidade.

INTRODUÇÃO

A urbanização acelerada e desordenada ocasionou sérios danos ambientais, econômicos e 
sociais. Essa falta de infraestrutura nas cidades pode causar desconforto térmico, através 
dos diferentes elementos atmosféricos como a temperatura do ar, a temperatura radioati-
va, a umidade atmosférica e o vento (ARAUJO et al, 2012).

O conforto térmico pode ser definido pela busca de adaptações ao ambiente para pro-
ver melhores condições de bem-estar relacionados com o clima (RUAS, 1999). Os seres 
humanos se sentem mais dispostos e produzem melhor quando estão em ambientes que 
proporcionam conforto. 

A ausência de áreas verdes e hídricas tem contribuído para a alteração do clima urbano, 
devido a incidência direta de radiação, tornando as temperaturas mais elevadas (KULKA, 
2014). Este é o caso da cidade de Montes Claros – MG, que possui um clima tropical se-
miárido e é composta principalmente por edificações, favorecendo a diminuição de áreas 
verdes e contribuindo para o aumento da temperatura da região.

A exemplo de como áreas verdes e hídricas proporcionam uma temperatura mais amena e 
a umidade mais confortável em regiões quentes, há o bairro Camilo Prates, localizado na 
região sudeste da cidade, onde encontra-se a Lagoa dos Portugueses.
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OBJETIVO

O objetivo deste trabalho foi analisar a variação de temperatura e umidade nas redondezas 
da Lagoa dos Portugueses e o seu papel nas sensações climáticas que influenciam a quali-
dade de vida dos moradores da região.

METODOLOGIA

Este trabalho foi realizado nos dias 12 a 15 de outubro de 2015, na cidade de Montes Claros – 
MG, no cruzamento da rua E com a rua K no bairro Camilo Prates, através de visitas in loco 
para observar os efeitos no clima nas redondezas da Lagoa dos Portugueses. Além da obser-
vação da temperatura e umidade no bairro vizinho, Vila Anália, visando uma comparação 
com a lagoa em estudo. Neste trabalho de campo foi utilizado um termômetro para aferir a 
temperatura nos locais e um aplicativo de celular para indicar a umidade relativa do ar.

RESULTADOS

O campo de estudo como já dito neste trabalho trata-se de uma lagoa, cercada por mata 
ciliar e casas muito próximas indo contra o código florestal 4771/65 que estipula uma 
distância mínima de 30 e máxima de 500 metros. A presença deste recurso natural pro-
porciona temperatura mais amena e umidade mais elevada em comparação com o bairro 
vizinho, Vila Anália.

É notável, para a população próxima a lagoa, o benefício causado pela mesma, que por meio 
da evapotranspiração enriquece o ar com gotículas de água, aumentando a umidade local. 
Este fator associado a presença da vegetação, provoca uma alteração na percepção das sen-
sações térmicas além de prevenir problemas respiratórios e o ressecamento das mucosas. 

Nos gráficos abaixo é possível ver a comparação da região próxima à lagoa e ao bairro Vila 
Anália. 

 
Fonte: Próprios autores



373

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

 
Fonte: Próprios autores

CONCLUSÃO

O estudo realizado comprovou uma melhoria significativa nas sensações térmicas de lo-
cais próximos à cursos d’água e presença vegetal, representando assim fatores importantes 
no âmbito do conforto térmico e da melhoria da qualidade de vida da população. A fim de 
manter esses benefícios é preciso fiscalizações tanto em função de construções em lugares 
impróprios quanto em preservação ambiental.
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RESUMO:

O transporte público é o meio de transporte mais utilizado no Brasil, e movimenta grande 
número de pessoas todos os dias. Segundo Chan (2003), os habitantes de regiões urbanas 
passam aproximadamente 7% do seu tempo diário em meios de transporte.  Nesse estudo, 
avaliou-se a exposição ao calor em um transporte coletivo na cidade de Montes Claros - MG. 
Com ênfase no sistema de conforto térmico, através de aferição da temperatura e umidade 
do ar nos horários de pico, onde se presencia superlotação e maior temperatura ambiente. 
Constatou-se que os passageiros são constantemente afetados, devido ao fato de os coletivos 
circularem frequentemente lotados e enfrentarem grandes congestionamentos nos horários 
de maior agitação. Conforme a norma ASHRAE (2005), conforto térmico é definido como 
sendo “Um estado de espírito que reflete satisfação com o ambiente térmico que envolve a 
pessoa.” Dessa forma, o sistema de ventilação veicular tem a função de gerar condições ade-
quadas de umidade e temperatura aos passageiros do transporte coletivo e garantir seu con-
forto térmico, mas com tamanha precariedade dos coletivos, os ocupantes estão expostos, 
além do desconforto, a fatores que influenciam prejudicialmente a qualidade do ar, elevando 
os fatores estressantes e influenciando diretamente na qualidade de vida dos passageiros.

Palavras-chave: Conforto térmico, transporte público, ventilação veicular.

INTRODUÇÃO 

O processo de urbanização provoca alterações na atmosfera urbana, gerando “ilhas de 
calor” por meio da emissão de poluentes, atividades industriais, desflorestamento e meios 
de transporte. O conforto térmico veicular ajuda não somente a diminuir o estresse causa-
do aos seus ocupantes, mas também evita outros distúrbios, como a visão embaçada, que 
compromete a segurança do motorista e demais passageiros. Ainda, a exposição excessiva 
dos indivíduos ao calor, causa a elevação da temperatura do corpo, gerando sonolência, 
fadiga, estresse e podendo levar ao colapso físico. Sendo assim, ultimamente tem-se dado 
ênfase à melhoria do conforto térmico aos ocupantes de transportes coletivos, a fim de 
promover uma melhor satisfação e qualidade de vida aos mesmos. 

MATERIAL E MÉTODOS:

Área de estudo
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O município de Montes Claros, que está situado na Serra do Espinhaço, região mineira 
denominada Polígono das Secas, no Norte do Estado, foi escolhido para ser analisado seu 
transporte coletivo e as variações na temperatura no interior do mesmo.

Coleta de dados

A coleta de dados foi realizada no próprio local através de um aplicativo para celular deno-
minado “Thermometer”, onde este se utiliza dos sensores de temperatura do seu telefone 
para mostrar a temperatura no seu local atual.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Analisando a temperatura no período compreendido do dia 12/10/2015 a 21/10/2015, 
nos horários de 11:00 às 12:30, na cidade de Montes Claros - MG, era notável a elevação 
na sensação de aumento de temperatura ao adentrarmos o coletivo nos horários de pico, 
momento este em que o mesmo encontra-se completamente cheio, dificultando a circu-
lação do ar.

Começamos a coleta de dados no ponto inicial e no interior do veiculo, nosso aparelho 
então afere um aumento de até dois graus centígrados durante o trajeto.

A sensação térmica só foi melhorada em dias que os ventiladores de teto estavam ligados, 
beneficiando quem estava em pé naquele local ou nos finais dos trechos, onde o número 
de pessoas era menor. Visto que o clima da cidade é demasiado quente e seco, os usuários 
do coletivo são prejudicados, além disso, pela ausência dos ventos, o que vem a atrapa-
lhar sua rotina, onde estes em sua maioria se recorrem ao transporte coletivo como única 
alternativa de locomoção para chegar ao trabalho, à escola e para realização de outras 
atividades do cotidiano.

Clima registrado no estudo:

Fonte: próprios autores.
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CONCLUSÃO

Uma configuração de cidade ambientalmente adequada, a redução da poluição do solo, da 
água e do ar decorrentes das atividades humanas minimiza os impactos causados do cresci-
mento urbano sobre a sensação térmica atual. Uma sugestão de melhoria é um upgrade no 
sistema de refrigeração do ar, que em muitos veículos era inexistente ou encontrava-se com 
defeito, mais veículos no trajeto, o que minimiza o numero de ocupantes por veículo e mais 
ventiladores de teto, que aumentam a sensação de frescor para quem se encontram em pé.

O conhecimento das condições climáticas em localidades diferenciadas na cidade, pode 
contribuir para a melhoria das condições de conforto humano dentro e fora dos coletivos. 
Deve, enfim, promover a preservação da qualidade do meio ambiente urbano e da quali-
dade de vida dos seus habitantes.
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RESUMO:

Durante muito tempo as questões relacionadas ao desempenho térmico das edificações 
escolares tiveram pouca importância, a partir disso, estudos realizados por outros pes-
quisadores mostram que a maioria das edificações escolares não seguem corretamente 
os padrões construtivos não considerando a área e o clima, que além de não atender as 
condições mínimas de conforto requeridas pelos estudantes e demais funcionários da es-
cola, colocam em comprometimento o ensino aprendizagem dos alunos e as atividades 
exercidas pelos funcionários, dificultando qualquer atividade mental exercida. Este estudo 
tem por objetivo estudar e analisar o conforto térmico em ambiente escolar de uma Escola 
Pública da cidade de Bocaiuva-MG e a relação deste com a aprendizagem no educandário. 
Para tanto, foram coletados dados relativos à temperatura e a umidade do ar entre os dias 
26 e 28 de setembro de 2015. Após a aplicação e resultados dos métodos propostos para o 
estudo do conforto térmico, constatou-se que entre os ambientes estudados, no período 
das 08:00 as 17:00 horas, apresentaram condições desconfortáveis.

Palavra-chave: conforto térmico, aprendizagem, escola.

INTRODUÇÂO

A preocupação com o desempenho térmico nas escolas públicas tem tido pouca impor-
tância, sendo pormenorizada e até mesmo desprezada. Ao se projetar e construir os espa-
ços destinados aos mais variados usos pelo homem, não se considerava o conforto a ser 
proporcionado aos seus usuários, seja ele térmico, lumínico, acústico ou ergonômico.

O conforto térmico num determinado ambiente pode ser definido segundo a Patrícia Fra-
ga (2012) como a sensação de bem-estar experimentada por uma pessoa, como resultado 
da combinação satisfatória, nesse ambiente, da temperatura, umidade relativa, tempera-
tura do ambiente e velocidade relativa do ar com a atividade lá desenvolvida e com a ves-
timenta usada pelas pessoas. Assim, entende-se como condições ambientais de conforto 
aquelas que propiciam bem-estar ao maior número possível de pessoas. Este conforto é 
relativo, pois cada pessoa reage de forma diferente a estímulos externos. As escolas são 
edificações, espaços coletivos, que merecem atenção especial e com certeza o planejamen-
to adequado com relação ao ambiente interno, e também externo, visando boas condições 
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climáticas para o desenvolvimento das atividades escolares, seja pelos alunos, pelos do-
centes ou demais funcionários. Dentre os diversos estudos que vêm sendo desenvolvidos 
sobre a análise da relação do homem com o conforto térmico, existe alguns que fazem 
abordagens voltadas para o ensino-aprendizagem nas escolas da rede pública, onde as 
reações fisiológicas desses alunos são afetadas vindo a prejudicar a qualidade do ensino 
quando expostos aos ambientes não adequados ao clima local com elevadas temperaturas.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi desenvolvido numa escola pública da rede estadual de ensino na 
cidade de Bocaiúva - MG, situada na Avenida da Saudade, bairro do Bonfim. A escola 
é dividida em dois pavimentos, sendo que para este estudo especifico foram escolhidos 
quatro ambientes dentro da mesma: a cantina localizada no térreo, duas salas localizada 
no mesmo pavimento e a secretária geral. 

Realizou-se no período 26 a 28 de setembro de 2015 a coleta de dados da temperatura 
do ar e da humidade, com a finalidade de se estudar as condições de conforto térmico na 
Escola Pública. A partir disso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema e logo 
depois uma visita “in loco”, onde foram coletados os dados. Para se poder avaliar o confor-
to térmico dos ambientes foi preciso utilizar alguns aparelhos como, 2 termômetros e um 
aplicativo para medir a humidade do ar.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

As condições térmicas observadas durante esta investigação permitem concluir que as 
salas em todos horários estudados apresentaram ambientes muito desconfortáveis e no 
período da manhã os alunos apresentavam maior rendimento escolar do que no período 
da tarde, este comportamento está relacionado com o fato das salas não possuírem clima-
tizadores e pouca circulação de ar. Já a cantina e a secretaria da escola apresentaram-se em 
quase todos os horários ambientes confortáveis pelo fato da Cantina ser um espaço amplo 
e possuir poucas divisórias e a Secretaria por ser uma área climatizada.

Para que as análises fossem melhores visualizadas foram criadas tabelas que relacionam 
os dados coletados.

Temperatura (°C).

DIAS TURNO CANTINA SALA 1 SALA 2 SECRETARIA AMBIENTE
EXTERNO

26 MANHA 23°C 29°C 29°C 22°C 29°C
TARDE 24°C 32°C 30°C 23°C 32°C

27 MANHA 22°C 28°C 29°C 22°C 30°C
TARDE 23°C 30°C 30°C 24°C 32°C

28 MANHA 23°C 30°C 32°C 23°C 29°C
TARDE 22°C 32°C 30°C 24°C 32°C
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Umidade do ar (%).
DIAS TURNO %

26
MANHA 33

TARDE 45

27
MANHA 44

TARDE 45

28
MANHA 43

TARDE 49

CONCLUSÃO

Percebe-se que alguns ambientes estudados apresentam condições de desconforto em re-
lação ao ambiente quente, comprometendo a disposição dos alunos. Dessa forma, se faz 
necessárias intervenções na edificação escolar referentes à adequação do conforto am-
biental, instalação de manta térmica sob o telhado, de modo a reduzir a necessidade da 
utilização de ar condicionado, reduzindo também o gasto energético, a substituição do 
concreto próximo a cantina por vegetação, amenizando a sensação térmica à fim de me-
lhorar a qualidade do ensino aprendizado. 
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RESUMO

As condições do ambiente e o rendimento dos usuários em suas atividades diárias estão 
diretamente relacionados. Se o ambiente de trabalho não é um local confortável ao corpo 
e à mente dos trabalhadores, estes não conseguirão desempenhar suas funções de forma 
eficaz e objetiva. Nesse sentido, deve ser promovido conforto para os usuários e condições 
favoráveis para desenvolvimento de suas atividades diárias.  Foram monitoradas as variá-
veis climáticas do Mercado Municipal de Montes Claros-MG, durante o período de quatro 
dias, sendo que, durante este tempo, foram analisadas a temperatura interna e externa do 
ambiente. Para este monitoramento e coleta dos dados, foram utilizados, um termôme-
tro de resposta rápida e alguns aplicativos. Os dados coletados em dias alternados foram 
dispostos ao AutoCad e desta foram elaborados os gráficos para melhor visualização. A 
temperatura interna do ambiente chegou aos 37° C, considerando que a temperatura ex-
terna era de 39° C;a velocidade dos ventos chegava a uma média de 5 km/h; os índices de 
raios UVs atingiam os 12 pontos e a umidade relativa do ar era muito baixa, chegando a 
19% gerando uma grande insatisfação térmica aos comerciantes que chegaram até mesmo 
a perder suas mercadorias pelo forte calor presente no local. Este trabalho oportuniza o 
estudo do ambiente e sua propriedade térmica e assim tentar lhe apresentar soluções que 
garantam aos usuários do Mercado um melhor conforto térmico.

Palavras-Chave: Conforto térmico, temperatura, condições do ambiente.

INTRODUÇÃO

As condições do ambiente e o rendimento dos usuários em suas atividades diárias estão 
diretamente relacionados. Se o ambiente de trabalho não é um local confortável ao corpo 
e à mente dos trabalhadores, estes não conseguirão desempenhar suas funções de forma 
eficaz e objetiva. Nesse sentido, deve ser promovido conforto para os usuários e condições 
favoráveis para desenvolvimento de suas atividades diárias.  

A cobertura é o componente mais exposto à radiação solar de um edifício e atualmente 
percebe-se que projetar áreas com coberturas transparentes é um grande desafio, pois a 
penetração da radiação solar impede, muitas vezes, atingir um nível adequado de ilumina-
ção e carga térmica. Quando este nível não é atingido há interferências diretas no conforto 
térmico dos usuários (CASTRO, 2006). 
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Áreas revestidas com materiais transparentes ou translúcidos oferecem maiores níveis 
de iluminação natural, porém permitem excessivos ganhos ou perdas de calor elevando 
o consumo de energia elétrica devido ao uso dos meios artificiais para resfriamento ou 
aquecimento do ambiente. (CARAM, 1998). Há necessidade de balanceamento entre es-
ses dois fatores distintos para assegurar condições adequadas tanto de conforto térmico 
quanto visual. 

“Ao considerar o clima local durante a realização do projeto, é possí-
vel proporcionar conforto térmico sem a utilização de equipamentos 
para condicionamento artificial do ambiente, por meio da escolha cor-
reta dos materiais de construção, disposição adequada das aberturas e 
sombreamentos, garantindo insolação e ventilação adequadas.” CHVA-
TAL(1998)

O principal objetivo desta pesquisa é analisar o desempenho da cobertura do Mercado 
Municipal da cidade e verificar sua influência no aumento da temperatura do ar interna e 
no conforto térmico da mesma, buscando melhores soluções para amenizar o desconforto 
térmico sentido pelos feirantes do local.

METODOLOGIA

Figura : Mapa da localização. Fonte: Google Mapas

As análises foram feitas no Mercado Municipal de Montes Claros-MG, que possui um 
telhado de estrutura metálica, e que, no mês de agosto de 2015, passou por uma reforma 
pela Prefeitura Municipal, onde se efetuaram diversas modificações, tais como, instalação 
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de corrimão na escadaria, troca do piso, reforma dos banheiros e nova pintura. Além dis-
so, foram instaladas telhas de acrílico que permitem a passagem de luz natural e melho-
ram sensivelmente a iluminação e a aparência do espaço. Em contrapartida, esta alteração 
na cobertura do local trouxe um enorme desconforto aos comerciantes e à população que 
frequenta o local. 

Figura 2: Foto do ambiente. Fonte: Inter TV 

Para a avaliação da temperatura superficial foi utilizado um termômetro de resposta rápi-
da, assim como outros aplicativos de smartphone. Neste sentido, foi monitorada a tempe-
ratura do ar da cidade e do ambiente em estudo, bem como outras variáveis climáticas que 
influenciam na sensação térmica sentida pelos usuários, e na saúde dos mesmos tais quais: 
índice de raios UV, a velocidade relativa dos ventos e a umidade relativa do ar. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O ambiente interno do Mercado era escuro o que culminava na necessidade de utilização 
de energia elétrica para iluminação. Para se evitar esses gastos com iluminação, algumas 
partes do telhado foram substituídas por telhas de acrílico de forma que a iluminação na-
tural fosse aproveitada no ambiente. Após a reforma, o ambiente apresentou ganho de ilu-
minação, em contra partida, o desconforto térmico causado pela reforma, tem perseguido 
os comerciantes, pois as telhas de acrílico instaladas naquele ambiente não impedem que 
os raios solares adentrem ao ambiente de forma intensa.

A temperatura interna do ambiente chegou aos 37° C, considerando que a temperatura 
externa era de 39° C, a velocidade dos ventos chegava a uma média de 5 km/h, os índices 
de raios UVs atingiam os 12 pontos e a umidade relativa do ar era muito baixa, chegando a 
19% gerando uma grande insatisfação térmica aos comerciantes que chegaram até mesmo 
a perder suas mercadorias pelo forte calor presente no local. 
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Figura 3: Comparação térmica durante os dias de análise. Fonte: Próprios autores

É importante notar que chapas de acrílico prometem proporcionar aos ambientes maior 
conforto térmico e estabilizar os índices de raios UV que passam por ela, no entanto, não 
é o que foi observado no local, pois, segundo relatos dos comerciantes do local, após a re-
forma a temperatura dentro do ambiente aumentou consideravelmente e, ainda, fez com 
que algumas áreas ficassem mais expostas ao sol. Por isso, alguns  feirantes tiveram que 
instalar tendas com sombrite em suas bancas para amenizar os efeitos do calor e do des-
conforto sentido de forma a se protegerem do sol e também as suas mercadorias.

Figura 4: Relação entre as temperaturas interna e externa do ambiente. Fonte: Próprios Autores.
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Ao analisar a figura 4 notamos a relação entre as temperaturas interna e externa do am-
biente de pesquisa, em dias alternados onde pôde-se averiguar que a temperatura interna 
não apresentava diferenças significativas em relação à externa

CONCLUSÃO

A solução mais prática para melhorar o conforto térmico do ambiente seria pintar as te-
lhas na cor branca pois, conforme a teoria das cores aplicadas à Física, tons mais claros 
absorvem menor quantidade de calor e irradiam com maior eficiência a luz solar. Sugere-
se também a instalação, no local, de exaustores de ventilação que serviriam como grandes 
aliados para o conforto térmico do ambiente interno do Mercado Municipal.

Outra opção seria a utilização de telhas de policarbonato, que é indicada para coberturas e 
fechamentos que exigem iluminação natural, pois seu nível de transparência chega a 89%, 
com a vantagem de possuírem proteção contra os raios UV. Existem três tipos de chapas 
de policarbonato no mercado: as compactas, as alveolares e as refletivas. Utilizar chapas 
refletivas seria a melhor opção por conter melhor eficiência térmica.
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RESUMO:

Para concretização dos benefícios advindos da utilização da energia elétrica na sociedade 
contemporânea se faz necessário que as empresas envolvidas nas atividades relacionadas 
ao Sistema Elétrico de Potência (SEP), estejam rotineiramente intervindo nas linhas e 
redes do SEP. Diante do deslocamento realizado pelos veículos na realização de tal ativi-
dade, destaca-se a necessidade de otimização dos percursos utilizados. Baseando-se no 
Problema do Caixeiro Viajante (PCV), um conhecido problema da literatura científica 
que envolve processos de otimização, tem este trabalho o propósito de apresentar uma 
solução através do desenvolvimento de um aplicativo fundamentado no Algoritmo Ge-
nético (AG). Abordou-se a fundamentação teórica acerca do PCV buscando explanar 
quanto à solução pela Programação Linear e especialmente, pelo Algoritmo Genético. 
Delineou-se o problema e a configuração do AG implementado no aplicativo desenvol-
vido, no qual se obteve como resultados para os dados parametrizados, uma melhoria de 
20,1% entre as melhores rotas encontradas, bem como 27,81% de redução numa rota real 
simulada. Ampliou-se a busca pelo resultado ótimo através do alcance do mínimo global. 
Ressalta-se que a aplicação deste trabalho não se encerra ao objetivo aqui apresentado, 
mas considerando as inúmeras ocasiões em que ocorre o deslocamento de veículos por 
vários destinos, seja na prestação de serviços, no transporte de produtos ou de pessoas, o 
software desenvolvido neste estudo poderá ser aplicado com sucesso.

Palavras-chave: algoritmo genético, problema do caixeiro viajante, otimização. 

ABSTRACT: 

For achievement of the benefits from the use of electric power in contemporary society 
it is necessary that the companies involved in activities related to the Electric Power Sys-
tem (EPS) are routinely intervening on the EPS lines and networks. Before the movement 
performed by vehicles in fulfillment of such activity, stands out the need for optimization 
of the routes used. Based on the Travelling Salesman Problem (TSP), a known problem of 
the scientific literature which involves optimization processes, this work has the purpose 
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of presenting a solution by development of an application based on Genetic Algorithm 
(GA). It was approached the theoretical basis about the TSP searching to explain how the 
solution for Linear Programming and mainly the Genetic Algorithm. It was outlined the 
problem and the GA configuration implemented in the developed application, which was 
obtained, as results for parametric datas, an improvement of 20.1% among the best routes 
that was found, as well as 27.81% of reduction in a real simulated route. The search for the 
best result by reach of the global minimum was expanded. It must be observed that the 
application of this work does not end at the goal that was presented here, but taking into 
account the several occasions which occur the movement by vehicles for several destina-
tions, either in provision of services, products or people transportation, the software that 
was developed in this study could be successfully applied.

Keywords: genetic algorithm, travelling salesman problem, optimization.

INTRODUÇÃO

A energia elétrica é um bem de extrema relevância para o desenvolvimento econômico 
de uma nação e aliado a isso, um precioso recurso que atua diretamente na satisfação e 
bem estar da sociedade. Neste contexto, é fundamental que os Sistemas Elétricos de Po-
tência (SEP) apresentem um desempenho que possibilite um fornecimento de maneira 
ininterrupta e principalmente, um nível de qualidade que seja perceptível a cada cliente, 
independente de onde este esteja conectado. 

A diversidade de problemas de ocorrência possível em um SEP tem sido motivo de preo-
cupação das concessionárias de energia elétrica em todo o país, especialmente pela atua-
ção da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Pode-se citar dentre estes pro-
blemas, as interrupções no fornecimento de energia elétrica causada por diversos fatores 
como descargas atmosféricas, vandalismo, deficiência ou baixa assertividade da manuten-
ção preventiva, interferência da fauna e flora, desequilíbrio do carregamento dos circuitos 
e várias outras causas.

Se por um lado concorrem para o desempenho do SEP os fatores anteriormente citados, 
noutro, busca-se atender a expansão deste, seja para atendimento aos diversos empreen-
dimentos comerciais e industriais, bem como para suprir os clientes que buscam a como-
didade e qualidade de vida proporcionada pelo uso da energia elétrica. Assim sendo, a 
necessidade de construção ou reforma de circuitos urbanos e rurais tem sido motivo de 
preocupação e empenho dos profissionais que atuam na gestão do planejamento e execu-
ção destes serviços. Não obstante os motivadores apresentados, a necessidade de dedica-
ção ainda é ratificada pela legislação que impõe para as concessionárias a obrigatoriedade 
da expansão do sistema de distribuição, sem custo para os clientes independentemen-
te do consumo esperado, da distância à rede elétrica existente, e/ou dos recursos finan-
ceiros despendidos. Isto está de acordo com o que dispõe a Resolução Normativa (RN) 
0488/2012 e suas atualizações tratando da universalização dos serviços de distribuição 
de energia elétrica na área rural, assim como o Despacho de Lei 2.344/2012, declarando 
universalizadas as áreas urbanas de todas as distribuidoras.
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Considerando a expansão vertiginosa das redes de média e baixa tensão nas diversas áreas 
de concessão, configura-se de vital importância a prática de um planejamento de execu-
ção que seja capaz de avaliar os aspectos relativos a cada nota de serviço a ser executada 
no SEP, promovendo uma eficaz programação para atendimento aos requisitos técnicos, 
financeiros, ambientais e de segurança. Contudo, faz-se necessário abordar que dentre os 
aspectos relativos aos serviços, um dos mais impactantes se refere à localização geográfica 
do escopo trabalhado.

Assim, neste trabalho, considerando as diversas vantagens do Algoritmo Genético (AG), 
das quais se destaca: adaptabilidade a variáveis contínuas, discretas ou um valor híbrido 
destas; o fato de trabalhar com a codificação dos parâmetros e não com os próprios parâ-
metros do problema; e especialmente, a facilidade da formulação do problema e parame-
trização do AG, buscou-se desenvolver um aplicativo capaz de processar uma metodolo-
gia de escolha e disponibilização de uma rota otimizada, contribuindo para a eficácia do 
planejamento realizado.

MATERIAL E MÉTODOS 

O PCV, conforme explicado por Ramos (2001), se resume na seguinte contextualização: 
um caixeiro viajante deve visitar n cidades diferentes, independentemente da ordem de 
visita, sendo estas cidades interligadas entre si, e retornar à cidade de origem. O problema 
então é determinar um caminho que torne mínima a viagem necessária. Cada viagem é 
então definida como uma rota e de acordo com Cordenonsi (2008), pode ser calculada de 
duas formas. 

    (1)

       (2)

Considerando d como sendo a distância entre origem e destino, i como origem e j o des-
tino, tem-se que:

 o PCV será simétrico, pois tem-se que tanto a ida quanto a volta apresen-
tam a mesma distância. Neste caso usa-se a equação (1);

  o PCV será assimétrico e calculado pela equação (2) pois a distância de 
ida será diferente do retorno.

Conceituado o PCV é importante relatar que há várias formas possíveis de solução, das 
quais pode ser citada a programação linear (PL), um método exato, que é definido por 
Prado (2012) como uma técnica de planejamento pertencente ao ramo da Pesquisa Ope-
racional, assim como a Teoria das Filas, Programação Dinâmica, Teoria dos Jogos, etc. 
Prado (2012) explica ainda que a programação linear é uma ferramenta que objetiva oti-
mizar um determinado parâmetro onde se tem diversas opções de escolha com restrições.

A programação linear trabalha com a apresentação da solução ótima e para o caso do 
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PCV, encontrar a solução ótima pode significar elevado tempo de processamento e exi-
gência demasiada de recursos computacionais o que em muitas situações o torna de uso 
proibitivo. A fim de ilustrar esta característica, Cordenonsi (2008) explica que imaginando 
um computador capaz de gerar e avaliar 1000 rotas por segundo, pelo método exato, é 
possível simular a quantidade de rotas calculadas pelo computador e o tempo necessário 
para processamento. Representando por N a quantidade de locais, tendo o número de 
rotas possíveis e os tempos em s – segundos, min – minutos, h – horas, d – dias, a – anos 
e c – séculos, tal simulação é apresentada na Tabela 1.

Tabela 1: Explosão do número de rotas e tempo de processamento
N Número de rotas possíveis Tempo Gasto
5 12 12 x 10-3 s
10 181,44 x 103 3,024 min
15 43,59 x 109 1,382 a
20 60,823 x 1015 19,29 x 103 c
25 310,224 x 1024 98,37 x 109 c

Fonte: Adaptado de Cordenonsi (2008)

Face à impraticabilidade da programação exata, buscou-se desenvolver este trabalho uti-
lizando o AG, que conforme Souza (2002) é uma metaheurística fundamentada numa 
analogia com os processos naturais de evolução, onde numa determinada população os 
indivíduos com características genéticas melhores sobrevivem e produzem filhos ainda 
mais aptos em detrimento dos demais.

De maneira análoga ao processo natural, no AG cada cromossomo equivale a um indiví-
duo da população e está associado a uma solução do problema e cada gene está ligado a 
uma componente da solução. Através de um sistema de reprodução procura-se encontrar 
as melhores soluções para o problema dentro de um determinado espaço de busca. Para 
isso, os cromossomos melhores são selecionados para a operação de recombinação e/ou 
mutação. Enquanto no processo de recombinação os genes dos cromossomos “pai” são 
combinados de modo a gerar cromossomos filhos, com as características melhoradas dos 
pais, na operação de mutação uma parte dos genes de cada cromossomo é alterada alea-
toriamente.

Explicado por Lobo (2005), a execução do AG pode ser resumida nos passos que se se-
guem:

 Escolhe-se a população inicial, onde normalmente a composição dos seus indivíduos 
é formada aleatoriamente;

 Através da função de aptidão (também conhecida como “fitness”) avalia-se a qualida-
de do indivíduo;

 Pelo operador de seleção, são escolhidos os indivíduos de melhor valor, apurado pela 
função de aptidão, como fundamento para a nova geração que denota um novo con-
junto de possíveis soluções;
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 Sobre os indivíduos selecionados aplicam-se operações, mutação ou cruzamento (co-
nhecida como crossover), que misturam suas características (genes). 

Repete-se este processo até que seja encontrada uma solução viável, ou, até que o número 
determinado de passos seja atingido.

Para realização deste trabalho buscou-se atender às premissas acima relatadas, e para tan-
to foi imprescindível fazer a caracterização dos parâmetros para utilização do AG anali-
sando as variáveis envolvidas no problema.

Considerando como princípio necessário a existência do cromossomo para formação da 
população inicial, defi niu-se por codifi car o cromossomo através do conjunto de números 
inteiros, onde cada componente deste conjunto representou um gene do cromossomo. 
Concluiu-se este conjunto com tantos números quantos foram os genes necessários, sendo 
cada gene um dos locais a serem visitados e sendo o cromossomo uma analogia a uma das 
rotas possíveis para o trajeto entre os locais. A representação de um possível cromossomo 
pode ser visto na Figura 1.

Figura 1 – Representação de um cromossomo

A fi m de permitir o desenvolvimento deste projeto, foram coletadas as informações 
relativas a vários serviços realizados no município de Salinas, local defi nido como es-
copo. A Figura 2 apresenta uma relação de 10 serviços e suas respectivas localizações 
geográfi cas.

Figura 2 – Identifi cação de serviços do escopo escolhido

Uma vez obtidos os serviços do escopo e as respectivas coordenadas geográfi cas, defi niu-
se o serviço base, entendendo-o como o local no qual a rota será iniciada e concluída. Fi-
xada esta referência, calculou-se através da equação (3), a distância entre este e os demais 
locais do escopo escolhido. Objetivou-se com esta medição a determinação e escolha de 
uma gama de serviços que se apresentaram mais próximos da origem.
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       (3)

A Figura 3 apresenta o ponto de referência e as distâncias deste aos outros nove locais.

Figura 3 – Serviço base e sua distância em relação a outros pontos do escopo

Motivado pela ação citada e partindo-se do princípio de que um soft ware deva possuir 
uma interface o mais amigável possível, no intuito de propiciar maior comodidade ao 
operador, foi elaborada a etapa inicial para que o usuário tenha a comodidade da escolha 
de um determinado local, dentre tantos quantos disponíveis, de maneira fácil e rápida.

Baseado no modelo de pseudocódigo proposto por Xavier (2010), o código abaixo de-
monstra esta etapa do processo. 

Algoritmo: [P1 P(x)] = Organiza_Locais (P1,Ng, P(i))
Entrada:
 Ng ← número de locais
 P(i) ←vetor locais
 P1 ← ponto inicial do percurso defi nido pelo usuário
Saída:
 P1 ← ponto inicial do percurso defi nido pelo usuário
 P(x) ← pontos ordenados referentes aos destinos, x = 2 até Ng
Processamento:
1. Defi na P1

2. Para cada P(i), i = 2 até Ng
 a) Calcule distância até P1
3. Fim
4. Ordene P(i), i = 1 até Ng
5. Para cada P(x), x = 1 até Ng
 a) Selecione P(x)
 b) Armazene P(x)
6. Fim



391

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

Deste modo, o usuário defi ne a quantidade de locais para a formação da rota desejada e 
escolhe o ponto de origem dentre os relacionados e o aplicativo, após o processamento, faz 
a seleção dos pontos mais próximos ao informado, inclusive ele, deixando-os disponíveis 
para serem utilizados pelo AG na próxima etapa do soft ware.

Conhecendo os locais a que se deseja visitar e codifi cando-os conforme explicitado ante-
riormente, foi criada a população inicial. Tal população foi composta por 100 indivíduos, 
cada um deles representando uma possível solução para o problema e, sendo este o PCV, 
algumas premissas foram seguidas, podendo ser observadas na Figura 4 que apresenta 
parte da população inicial. 

Figura 4 – Exemplos de cromossomos da população inicial

No intuito de propiciar maior entendimento das condicionantes supramencionadas, per-
cebe-se que o início e término do percurso devem ser o mesmo,  conforme visto nas colu-
nas “Destino 0” e “Destino 10”. A coluna “Distância Total” difere os valores para os cro-
mossomos, denotando assim não haver semelhança entre eles. Outro aspecto relevante é 
a não existência de genes iguais no mesmo cromossomo, implicando dizer que o percurso 
passa só, e somente só, uma vez por cada local. Desta maneira foi concluída a formação 
da população inicial

Dando continuidade na busca da melhor rota e no desenvolvimento do aplicativo foi de-
fi nida a função de aptidão à qual foi submetida a população inicial. Tendo como premissa 
a busca da menor rota dentre aquelas apresentadas na população inicial, a função consiste 
na obtenção dos cromossomos de menores distâncias. Assim, quanto menor a distância 
encontrada, melhor a solução.

Depois de submetida a população inicial à função de aptidão, foi realizada a seleção dos 
melhores indivíduos. Estes indivíduos deram origem a uma nova população, caracterizan-
do assim o processo de evolução da população. Como critério de seleção, defi niu-se um 
intervalo de geração, Esta variável representa em termos percentuais, quantos indivíduos 
da população inicial sobreviverão para a próxima geração, que para o caso atual foi defi ni-
da em 50%, assim, a metade da população será eliminada.

Feita a seleção da população foi aplicado um operador genético que dos indivíduos atuais 
fez surgir os seus sucessores. Neste aplicativo foi utilizado o Operador de Inversão, que fez 
a troca dos genes entre posições no cromossomo, posições estas escolhidas aleatoriamen-
te. Assim, cada um dos cromossomos pais deu vida a um cromossomo fi lho, restabelecen-
do a população ao seu tamanho original.



392

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

O fl uxo acima se repetiu até o atendimento do critério de parada, defi nido pela quan-
tidade de iterações. Este número representa quantas vezes a população será avaliada, 
reduzida pelo intervalo de gerações e retomada novamente pelo operador genético. O 
aplicativo foi confi gurado para que o usuário faça a parametrização desejada, que neste 
caso foi de 100 ciclos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a formação da população inicial verifi cou-se as distâncias obtidas pelos indivíduos 
da mesma e, de acordo é apresentado na Figura 5, percebe-se uma variação considerável 
entre suas distâncias. O cromossomo C95 apresentou a menor distância e o C94 obteve a 
maior dentre os 100 cromossomos da amostra. Relativamente, a diferença foi de 86,5%, 
denotando uma redução considerável no percurso.

Figura 5 – Melhor e pior cromossomo da população inicial e suas distâncias

Atendido o critério de parada, aplica-se a função de aptidão para escolha da melhor so-
lução. A Figura 6 apresenta a melhor solução encontrada, que comparada com a melhor 
solução da população inicial representa um ganho de 20,3%, fi cando a 134,0%  em relação 
ao pior cromossomo (C94).

 Figura 6 – Melhor solução, cromossomos da população inicial e suas distâncias

Chegada à solução pretendida o aplicativo esboça um gráfi co orientativo com a localiza-
ção dos serviços para possibilitar melhor visualização da solução, bem como disponibiliza 
os dados embarcados na solução para envio via e-mail, conforme Figura 7.
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Figur a 7 - Simulação de dados para envio de e-mail

Após os testes realizados e considerando os resultados apresentados na aplicação do soft -
ware, foram coletados os dados de localização de uma rota empregada por um veículo na 
cidade de Montes Claros (MG). A Figura 8 apresenta a rota aplicada e a distância total 
percorrida que foi de 62,26 km.
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Figura 8 – Rota real utilizada por um veículo em Montes Claros/MG

Submetida a mesma rota ao aplicativo desenvolvido neste trabalho, obteve o percurso 
apresentado na Figura 9, com 44,39 km, representando uma melhora de 28,71% em rela-
ção à rota praticada pela equipe.

Figura 9 – Melhor rota encontrada no caso real

É importante expressar que a rota utiliza  da pela equipe é elaborada por um profi ssional 
capacitado e com conhecimento da região, o que afere ao aplicativo maior credibilidade 
face ao resultado obtido.

Apesar do AG reduzir sobremaneira a possibilidade da solução fi car presa em um míni-
mo local, buscou-se desenvolver um a estra  tégia que potencializasse esta característica. A 
iniciativa consistiu no armazenamento dos resultados obtidos em cada ciclo completo do 
AG, que poderia representar o mínimo local para aquele espaço de busca, e, ao se avaliar 
vários resultados, obteve-se a possibilidade de alcançar o mínimo global. Isso ocorre por-
que o resultado obtido pelo aplicativo não está preso ao espaço de busca trabalhado por 
uma única operação.
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É importante salientar que o aplicativo avalia a similaridade encontrada em relação aos lo-
cais especifi cados pelo usuário, independendo assim do número de iterações ou do tama-
nho da população inicial. A Figura 10 apresenta o mínimo local encontrado em algumas 
operações e dentre elas, aquela que apresentou o melhor resultado.

Figura 10 - Resultados encontrados nas operações em teste

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, considerou-se a quantidade de 10 locais 
para composição dos cromossomos utilizados no AG.  Buscando avaliar o esforço com-
putacional para diferentes quantidades de locais, efetuou-se uma simulação considerando 
05 operações para cada uma das quantidades utilizadas. A Figura 11 apresenta os valores 
mínimos,   médios e máximos obtidos nesta simulação, o que demonstrou excelente com-
portamento.

Figura 11 – Esforço computacional para diversos tamanhos de cromossomos

CONCLUSÃO

Face à escolha do escopo e especialmente à possibilidade de expansão deste para outros 
locais e atividades, ênfase deve ser dada à metodologia aplicada frente à utilização do apli-
cativo fruto deste trabalho. Aplicativo este, concernente aos conceitos do AG e estando em 
conformidade com as condicionantes intrínsecas ao PCV.
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Considerando a solução encontrada na determinação da rota entre os locais trabalhados 
neste projeto, bem como o ganho de 28,71% quando aplicado ao caso real explicitado, 
conclui-se ter atendido o objetivo deste trabalho. Um aspecto importante a ser exposto é 
o fato de ter se obtido no desenvolvimento do software a possibilidade de trabalhar com o 
mínimo global, aumentando assim a confiabilidade no resultado obtido.

Buscou-se avaliar o esforço computacional envolvido em diferentes tamanhos de cromos-
somos, haja vista a possibilidade de alteração da quantidade de locais a serem visitados, 
o que conferiu ao aplicativo um desempenho satisfatório dentro do intervalo simulado.

Ratifica-se que a solução desenvolvida neste trabalho é aplicável, além do problema foco, 
em outras atividades que envolvam o transporte de produtos ou de pessoas, dentre eles o 
transporte aéreo. No entanto, buscando a melhoria contínua dos processos, independente 
da área de atuação, sugere-se para continuidade deste trabalho a inclusão de variáveis 
como a existência de impedimento de tráfego, o consumo de combustível, a existência de 
prioridade, o prazo de atendimento, dentre outras. Ademais, sugere-se ainda a compara-
ção dos resultados ora obtidos com a aplicação de outras ferramentas da IA, como o ACO 
e/ou Sistema Imunológico Artificial.
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RESUMO

Introdução - A pesquisa contemplou os estudos logísticos sobre a distribuição de moto-
cicletas da sede da matriz de uma concessionária localizada na cidade de Montes Claros / 
MG às suas filiais localizadas em 4 outras cidades do Norte de Minas Gerais. Esta pesquisa 
teve como objetivo analisar a gestão logística de distribuição de motocicletas, descobrir as 
principais dificuldades para o gerenciamento dos estoques, identificar a importância do 
compartilhamento de informações para o gerenciamento do estoque. Metodologia - A 
pesquisa caracteriza-se como sendo do tipo descritivo, com características de estudo de 
caso único, a estratégia adotada foi de ordem quantitativa, sendo utilizado como instru-
mento de coleta de dados um questionário semiestruturado aplicado aos colaboradores e 
supervisor da empresa, a amostra foi não probabilística tendo sido pesquisado um total de 
10 colaboradores e 1 supervisor, para a tabulação de dados foi utilizado o software Excel. 
Resultado – Constatou-se que na 69% dos entrevistados informaram que a cidade que 
mais necessita de reposições de estoques no decorrer do mês é a cidade de São Francisco, 
estudos apontaram ainda que dos custos totais da empresa mensal,  27% são originados da 
redistribuição das motocicletas, fruto das ré-entrega, estes retrabalhos são originados em 
função de falhas no processo de comunicação e apontamento corretos do quantitativo de 
produtos nos estoques, o tipo de motocicletas mais requisitado pelas filiais,  no decorrer 
da pesquisa foi o da motocicleta modelo “ Yes  125cc “ marca Suzuki. Discussão - Segundo 
POZO (2007, p. 39) A importância da correta administração de materiais pode ser mais 
facilmente percebida quando os bens necessários não estão disponíveis no momento exa-
to e correto para atender às necessidades de mercado, DIAS (2007, p. 23) as empresas bus-
cam continuamente pela maximização do lucro, isto é transformar todo o capital investido 
em um capital com valor agregado. Conclusão: O resultado apontaram que os principais 
problemas são a má gestão da distribuição dos seus estoques, a falta de informações atuali-
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zadas dos quantitativos dos produtos em estoque, a falta de mão de obra qualificada. o alto 
custo despendido na redistribuição dos estoques as dificuldades naturais em gerenciar um 
negócio com empresas com localizações geográficas  muito distantes da Matriz.
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RESUMO 

Introdução – A presente pesquisa foi desenvolvida no intuito de estudar como dar-se 
a gestão de estoque de uma empresa de autopeças localizadas na cidade de Montes Cla-
ros / MG, percebe-se que os fatores econômicos tornaram-se itens que determinam uma 
grande competição no mercado, estocar de forma planejada passa ser um desafio para as 
organizações por este motivo a pesquisa tem como objetivo geral analisar a gestão de esto-
que em uma empresa de médio porte do ramo de autopeças de veículos. Metodologia - A 
pesquisa caracteriza-se como sendo do tipo descritivo, com características de estudo de 
caso múltiplo, a estratégia adotada foi de ordem quantitativa, sendo utilizado como ins-
trumento de coleta de dados  um questionário semiestruturado,  a população é composta 
por 18 colaboradores diretamente ligados ao manuseio, manutenção e gestão de estoque, 
a amostra foi não probabilística tendo sido pesquisado um total de 06 colaboradores, para 
a tabulação de dados foi utilizado o software Excel, para aplicação dos questionários to-
mou-se os devidos cuidados éticos para a não identificação dos entrevistados, garantindo 
assim a total isonomia e imparcialidade dos dados. Resultados – Constatou-se que 100% 
dos colaboradores relataram que o sistema de gestão utilizado pela empresa atende as ne-
cessidades da empresa, no controle de recebimento, armazenagem e saída de mercadorias, 
67% dos colaboradores possuem experiência no uso de sistema de gestão de estoques, 
67% colaboradores que a autopeças não possui um local adequado para a armazenagem 
das mercadorias quando chegam e não serão colocadas nas prateleiras. Discussão – Se-
gundo BALLOU (1993), a logística empresarial está relacionada com todas as atividades 
de movimentação e armazenagem, de acordo com CHOPRA e MEINDL (2003) o estoque 
é crucial na capacidade da cadeia de suprimentos em apoiar a estratégia competitiva da 
empresa, WANKE (2003) por sua vez, considera que a gestão dos estoques é fundamental 
não apenas na redução e no controle dos custos da empresa, mas também na melhoria 
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dos serviços prestados. Conclusão - Constatou-se que a empresa possui um sistema de 
controle de estoque eficiente, entretanto percebeu-se que os funcionários não possuem 
treinamento adequado e suficiente para utiliza-los as ferramentas disponíveis para contro-
lar os quantitativos dos produtos em estoque, percebendo-se que em alguns casos gerou 
diferenças entre a quantidade dos produtos.
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RESUMO

O presente trabalho tem como tema o composto de marketing e sua utilização para ge-
rar satisfação de clientes. Seu objetivo foi identificar os diferenciais competitivos oferecidos 
por uma empresa de materiais de construção localizada em Icaraí de Minas-MG aos seus 
clientes. Para atingir esse objetivo utilizou-se do método de estudo de caso com abordagem 
descritiva, qualitativa e bibliográfica. A coleta de dados foi feita através da aplicação de ques-
tionários aos clientes e de entrevista com o gestor da empresa, buscando identificar como é 
a percepção dos clientes acerca de seu composto de marketing, bem como, do atendimento, 
dos pontos fortes e deficiências da empresa segundo seus clientes e o conhecimento da dire-
ção da empresa do composto de marketing como diferencial competitivo, cujos resultados 
apontaram para a importância das empresas conhecerem seus pontos fortes e suas deficiên-
cias, para que possam desenvolver estratégias e criar um diferencial atraente ao consumi-
dor. Após análise dos dados, verificou-se que, no geral, a empresa possui pontos positivos 
referentes ao seu composto de marketing, porém alguns pontos necessitam de atenção para 
aumentar sua vantagem competitiva e consequentemente à satisfação de seus clientes.

Palavras-chave: composto de marketing; satisfação; clientes.

ABSTRACT 

This work has as its theme the marketing mix and its use to generate customer satisfac-
tion. Their goal was to identify the competitive advantages offered by a building materials 
company located in Icaraí de Minas-MG to its customers. To achieve this goal we used the 
case study method with descriptive approach, qualitative and literature. Data collection 
was done through the use of questionnaires to customers and interview with the com-
pany’s manager in order to identify how customers’ perceptions about their marketing 
mix as well, the service, the strengths and the company’s shortcomings according to its 
clients and the knowledge of company management of the marketing mix as a competitive 
advantage, the results pointed to the importance of companies know their strengths and 
weaknesses, so they can develop strategies and create an attractive differential to the con-
sumer. After analyzing the data, it was found that, overall, the company has good points 
relating to their marketing mix, but a few points need attention to increase their competi-
tive advantage and therefore the satisfaction of its customers.
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INTRODUÇÃO

No ambiente competitivo em que as empresas sobrevivem atualmente, são necessários o 
uso de diferenciais competitivos para se manterem no mercado. Nesse cenário, o compos-
to de marketing, também conhecido como 4 P´s, é uma importante ferramenta do marke-
ting que deve ser utilizada para o posicionamento das organizações nos mercados alvos e 
para adequação de seus objetivos às necessidades dos seus clientes.

Outra questão que deve ser considerada pelas empresas nos dias atuais é a satisfação de 
seus clientes, uma vez que clientes satisfeitos são essenciais para a sobrevivência e cresci-
mento das mesmas. É importante conhecer os fatores que influenciam o comportamento 
de compra das pessoas e o que elas esperam quando consomem algum produto ou serviço.

Sendo assim, justifica-se a realização de uma pesquisa numa loja de material de constru-
ção com o seguinte tema: análise do composto de marketing como gerador de satisfação 
dos clientes: um estudo de caso em uma empresa varejista de materiais de construção em 
Icaraí de Minas-MG. O problema formulado foi verificar o que leva os clientes a compra-
rem na empresa varejista de materiais de construção em detrimento da concorrência?

Os objetivos servem para delinear a direção a ser seguida, facilitando assim, o seu alcance. 
O objetivo geral desse trabalho foi identificar os diferenciais competitivos oferecidos pela 
empresa varejista de materiais de construção aos seus clientes. Como objetivos específicos 
delinearam-se: analisar a percepção do cliente com relação ao composto de marketing da 
empresa; verificar a sua percepção em relação ao atendimento oferecido; identificar as 
deficiências e os pontos fortes da empresa a partir da percepção de seus clientes e avaliar o 
conhecimento dos gestores da empresa acerca da importância do composto do marketing 
como diferencial competitivo.

PERSPECTIVA DO MARKETING

Para muitas pessoas marketing se resume a vendas e propagandas. Entretanto, vendas e 
propagandas são somente duas das inúmeras funções do marketing. O conceito de mar-
keting é muito mais abrangente e varia de acordo com diversos autores. 

Para Kotler (1998, p. 27) marketing “é um processo social e gerencial pelo qual indivíduos 
e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de produtos 
de valor com outros”. De acordo com Kotler e Armstrong (2003, p. 3) a definição mais 
simples é: “marketing é a entrega de satisfação para o cliente em forma de benefício”.

Segundo Rocha e Christensen (1999, p.15) “marketing é uma função gerencial, que busca 
ajustar a oferta da organização a demandas do mercado, utilizando como ferramental um 
conjunto de princípios e técnicas”. Nesse sentido, é o elemento principal na criação da 
relação empresa e cliente.
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Voltada para a questão ambientalista, Las Casas (2013, p. 10) define o marketing como:

a área do conhecimento que engloba todas as atividades concernentes às 
relações de troca, orientadas para satisfação dos desejos e necessidades 
dos consumidores, visando alcançar determinados objetivos de empre-
sas ou indivíduos e considerando sempre o ambiente de atuação e o 
impacto que essas relações causam no bem-estar da sociedade.

Para Kotler e Armstrong (2003) o marketing possui dois objetivos essenciais: atrair novos 
clientes, assegurando-lhe valor elevado, e manter os clientes atuais, oferecendo-lhes satisfação.

O marketing é um sistema complexo, rico em conceitos e em ferramentas que envolvem 
as organizações e o mercado. É uma estratégia de extrema importância adotada pelas em-
presas com o objetivo de informar e chamar a atenção do consumidor, persuadindo-o a 
adquirir seus serviços e produtos. Quando bem planejado, o marketing tem o poder de 
conquistar o consumidor e tornar suas experiências memorizadas por muito tempo. Tal 
perspectiva pode ser compreendida por meio do composto de marketing, levado a efeito 
por algumas empresas.

COMPOSTO DE MARKETING

De acordo com Las Casas (2013), o termo Composto de Marketing, também conhecido 
como Marketing Mix foi desenvolvido por McCarthy na década de 50. O composto de 
marketing é formado por um conjunto de variáveis controláveis, dividido em quatro áreas 
de decisão: produto, preço, ponto de distribuição (praça) e promoção, que o autor popu-
larizou de quatro Ps, devido a sua simplicidade.

Segundo Kotler (1998, p. 97), composto de marketing “é o conjunto de ferramentas que a 
empresa usa para atingir seus objetivos de marketing no mercado-alvo”. A figura 01 mos-
tra as subdivisões de marketing conforme cada P. 

FIGURA 01: Os quatro Ps do composto de marketing. Fonte: Portal do marketing, 2015.



406

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

Os quatro fatores do composto de marketing estão interligados. As decisões tomadas em 
uma área interferem nas ações das outras. Essas decisões devem ser tomadas levando-se 
em consideração os canais de distribuição e os consumidores finais, ou seja, a empresa 
deve determinar seu composto de marketing (produto, preço, praça e promoção) com o 
objetivo de introduzir seu produto no mercado, mostrando sua existência aos consumi-
dores e induzindo-os a preferir seu produto ao da concorrência. A empresa deve usar o 
composto marketing para produzir a resposta que deseja no mercado alvo.

Churchill Jr. e Peter (2005, p. 20) ressaltam que o composto de marketing “é uma com-
binação de ferramentas estratégicas usadas para criar valor para os clientes e alcançar os 
objetivos da organização”. É planejado especialmente para atender às necessidades de cada 
mercado-alvo que a empresa busca alcançar, auxiliando a organização no desenvolvimen-
to de estratégias de posicionamento. Cada variável deve ser pensada estrategicamente pela 
empresa, pois pode afetar o processo de compra. 

O produto é a ferramenta principal do composto de marketing. Segundo Kotler (1998, 
p. 383) produto “é algo que pode ser oferecido a um mercado para satisfazer a um desejo 
ou necessidade”. Produto não inclui apenas bens físicos ou serviços, também pode ser 
considerado produto pessoas, marcas, experiências, lugares, organizações, informações e 
ideias, dentre outros.

De acordo com Cobra (1992) para atender as necessidades dos consumidores é funda-
mental que os produtos e serviços oferecidos sejam de boa qualidade e que satisfaçam 
seus gostos, propiciando retorno financeiro satisfatório à organização. Essa idéia envolve 
a variável preço, que influencia diretamente na decisão de compra do consumidor.

Para Kotler (1998, p. 98) o preço é uma ferramenta crucial do composto de marketing, 
pois representa a quantidade de dinheiro que os clientes pagam por um produto. Deve ser 
equivalente ao valor percebido da oferta, caso contrário os clientes escolherão produtos da 
concorrência. O preço se apresenta como o elemento mais flexível do composto de marke-
ting, pois pode ser modificado rapidamente. O mesmo não acontece com os atributos de 
um produto ou com os acordos assumidos com os canais de distribuição.

Cobra (1992, p. 43) afirma que é necessário que o preço, “divulgado pelas listas de preços 
a clientes e a consumidores, seja justo e proporcione descontos estimulantes à compra dos 
produtos ou serviços ofertados, com subsídios adequados e períodos (prazos) de paga-
mento e termos de crédito efetivamente atrativos”, já que, devido a sua possibilidade de 
comparação, o preço pode influenciar significativamente a decisão de compra do con-
sumidor. Outra variável que deve ser levada em conta é o sistema de distribuição, pois 
um produto só tem significado para o consumidor se for encontrado onde e quando ele 
desejar.

De acordo com Kotler (1998) praça, que também pode ser definida como distribuição, é 
a ferramenta-chave do composto de marketing e integra diversas atividades adotadas pela 
empresa para colocar o produto ao alcance e disposição do consumidor-alvo.
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Segundo Cobra (1992, p. 44), a distribuição “precisa levar o produto certo ao lugar certo 
através dos canais de distribuição adequados, com uma cobertura que não deixe faltar 
produto em nenhum mercado importante”, nesse sentido, envolve a busca de fábricas, de-
pósitos, distribuidores e transporte necessário para que o produto chegue aos locais onde 
se encontra seu público alvo.

Para melhor compreensão é importante saber que canais “são o conjunto de organiza-
ções interdependentes envolvidas no processo de tornar um produto ou serviço disponí-
vel para o uso ou consumo.” (KOTLER 1998, p. 466). Pois, um produto só tem utilidade 
para o consumidor se for encontrado quando e onde for desejado. Para tornar o produto 
disponível ao cliente, é necessário elaborar um eficiente sistema de promoção do produto 
no mercado.

Promoção “inclui todas as atividades desempenhadas pela empresa para comunicar e pro-
mover seus produtos ao mercado-alvo”. (KOTLER 1998, p. 98). Não é suficiente ter um 
produto de qualidade á disposição do comprador por um preço competitivo, é preciso 
desenvolver programas de comunicação e promoção, que consistem de propaganda, pro-
moção de vendas, relações públicas e marketing direto e on-line.

De acordo com Churchill Jr. e Peter (2005, p. 20), o elemento promoção “refere-se a como 
os profissionais de marketing informam, convencem e lembram os clientes sobre produ-
tos e serviços”. Isto é, tem o objetivo de fixar o produto e a marca na mente do consumi-
dor. Para as organizações é essencial a análise dos fatores que trazem satisfação aos seus 
clientes, pois representam um diferencial competitivo importante para as mesmas. Tal 
satisfação do cliente reflete-se em sua frequência de compra, percebida a partir do com-
portamento do consumidor.

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

Conforme Samara e Morsch (2005, p. 2) “o consumidor é toda entidade compradora po-
tencial que tem uma necessidade ou um desejo a satisfazer.” Entender seu comportamento 
não é tarefa fácil, em razão da quantidade e variedade de fatores que envolvem o processo 
de compra, o que torna seu estudo altamente complexo.

De acordo com Kotler (1998, p. 161) a área do comportamento do consumidor “estuda 
como os indivíduos, grupos e organizações selecionam, compram, usam e dispõem de 
bens, serviços, ideias ou experiências para satisfazer as suas necessidades e desejos.” O 
autor enfatiza que não é fácil entender o comportamento do consumidor, uma vez que po-
dem declarar suas necessidades e desejos e agir de outra maneira. Cabe aos profissionais 
de marketing estudar os desejos, percepções, preferências e o comportamento de compra 
de seu consumidor-alvo. Para Las Casas (2013) o que torna o estudo difícil é que os clien-
tes sofrem inúmeras influências ao mesmo tempo, ou seja, quando se conhece um lado, o 
outro já está mudando.

Kotler (1998) destaca que o comportamento do consumidor é influenciado por fatores 
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culturais, sociais, pessoais e psicológicos. O estudo desses fatores é importante para com-
preensão do comportamento de compra do consumidor, uma vez que nem mesmo eles 
conhecem os motivos que podem influenciá-los a optar por um produto ou serviço. 

Os fatores culturais exercem a maior e mais profunda influência sobre o comportamento 
do consumidor de acordo com Kotler (1998). Os fatores culturais são subdivididos em 
cultura, subcultura e classe social.

A cultura é o determinante principal dos desejos e comportamento de uma pessoa, se-
gundo Kotler (1998). De acordo com Samara e Morsch (2005, p. 55) a cultura pode ser 
definida como “a acumulação de valores, crenças, costumes, conhecimento, conceitos, 
preferências e gostos passados de uma geração para outra dentro de uma sociedade”. Os 
autores reforçam que a cultura concede aos indivíduos um senso de identidade e uma 
compreensão do comportamento aceitável dentro da sociedade, ou seja, resulta em nor-
mas para a sociedade. 

Kotler (1998, p. 162) diz que “cada cultura consiste em subculturas menores, as quais for-
necem identificação mais específica e socialização para os seus membros”. As subculturas 
incluem as raças, as nacionalidades, as religiões e as regiões.

De acordo com Samara e Morsch (2005, p. 62), subculturas “são grupos, dentro de uma 
cultura, que exibem padrões de comportamento característicos o bastante para distin-
gui-los de outros, dentro da mesma cultura. [...] e exercem influência sobre as regras de 
comportamento individual.” Outra influência importante que existe sobre o consumidor é 
a classe social. De acordo com Kotler (1998, p. 163), “classes sociais são divisões relativa-
mente homogêneas e duradouras de uma sociedade, que são ordenadas hierarquicamente 
e cujos membros compartilham valores, interesses e comportamentos similares”. Além da 
renda, outros indicadores como escolaridade, ocupação e área residencial são usados para 
identificar as classes sociais. 

Em se tratando dos fatores sociais, Kotler (1998) afirma que fatores como grupos de re-
ferência, família, papéis e posições sociais influenciam o comportamento de compra do 
consumidor.

De acordo com Samara e Morsch (2005, p. 71) grupo de referência “é o grupo com o qual 
um indivíduo se identifica e serve como ponto de comparação – ou referência – para 
formação geral ou específica de valores, atitudes ou comportamentos, ditando-lhe um 
determinado padrão”.

Outro grupo de referência importante para o consumidor é a família. Para Samara e Mors-
ch (2005), a família certamente é o grupo de referência com maior influência sobre o 
consumidor. A mesma autora define família como “uma unidade social na qual as pessoas 
são ligadas pelo sangue e/ou casamento”. Na mesma direção, Las Casas (2013) afirma que 
a família constitui a classe de referência primária, uma vez que a família é a responsável 
por integrar o indivíduo a sociedade, moldando seu comportamento.
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Outro fator importante na compreensão do comportamento de compra do consumidor 
são os papéis e posições sociais. De acordo com Kotler (1998, p.168) “a posição da pessoa 
em cada grupo pode ser definido em termos de papel ou posições sociais”. As pessoas 
adquirem produtos e serviços que informem seu papel e status na sociedade, isto é, as pes-
soas tendem a fazer suas escolhas de vestuário, lazer, moradia, poupança, dentre outros, 
de acordo com a classe social que pertencem.

Em relação aos fatores pessoais, Kotler (1998) afirma que as pessoas são influenciadas por 
aspectos pessoais como idade e estágio do ciclo de vida, ocupação, situação econômica, 
estilo de vida, personalidade e auto-estima.

O momento pelo qual uma pessoa está passando influencia no seu comportamento de 
compra. Dessa forma, é importante considerar as transições e mudanças que ocorrem na 
vida das pessoas ao longo de sua vida, como casamento, nascimento dos filhos, divórcio, 
novo casamento, viuvez, além de outras necessidades que podem surgir e alterar o com-
portamento de compra das pessoas (KOTLER e ARMSTRONG, 2008).

Outro fator que possui forte influência sobre a decisão de compra de uma pessoa é a ocu-
pação. Com relação à situação econômica, Kotler (1998) afirma que escolha de produtos 
depende da renda pessoal, da poupança, do patrimônio, das dívidas, das condições de 
crédito e da postura das pessoas relacionadas à suas despesas versus poupança, ou seja, o 
poder econômico de um indivíduo determina suas escolhas. Desse modo, em épocas de 
crises os consumidores costumam reduzir seu consumo, fazendo com que as empresas 
tenham que reformular os preços de seus produtos a fim de continuar oferecendo preços 
acessíveis aos seus consumidores. 

De acordo com Kotler (1998), a personalidade é uma variável que deve ser considerada 
durante o estudo do comportamento do consumidor, uma vez que cada indivíduo tem 
uma personalidade diferente que influencia seu comportamento de compra. Para que o 
consumidor se decida pelo consumo de determinado produto, é necessário que sua neces-
sidade seja identificada mentalmente. Segundo Las Casas (2013) a personalidade consiste 
nas respostas que o indivíduo produz aos estímulos que recebe do ambiente.

Para Kotler (1998), existem quatro importantes fatores psicológicos que influenciam as 
escolhas dos consumidores: motivação, percepção, aprendizagem e crenças e atitudes, 
questões que não serão pontualmente explicadas, tendo em vista não ser o foco do estudo.

Diante do exposto, é importante frisar que todas as variáveis apresentadas influenciam o 
comportamento de compra do consumidor, em maior ou em menor grau, por esse motivo 
nenhuma deve ser ignorada.

Entender o comportamento de compra do consumidor não é tarefa fácil, portanto é necessário 
um conhecimento amplo do marketing por parte das organizações, que devem planejar seu 
negócio de forma estratégica. Para isso é essencial que o composto de marketing seja definido 
conforme os objetivos da organização e de acordo com as necessidades de seus clientes.
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MATERIAL E MÉTODOS

Para se realizar uma pesquisa é necessário o uso de métodos, técnicas e metodologias 
científicas que abranjam inúmeras fases, a começar pela correta formulação do problema 
até a apresentação dos resultados. Esta pesquisa teve como método o estudo de caso, com 
abordagem descritiva, qualitativa e bibliográfica.  

O universo dessa pesquisa foi constituído pelos cerca de 250 clientes que frequentam men-
salmente a loja de material de construção, localizada na cidade de Icaraí de Minas-MG. De 
acordo com Gil (1999) uma população é representada pela quantidade total de elementos 
de um grupo. Para obtenção dos dados necessários à conclusão da pesquisa, foi definida 
uma amostra de 75 clientes, que compreende um recorte de 30% do total de clientes que 
efetuaram compras na empresa no mês de abril/2015. Segundo Marconi e Lakatos (1999) 
uma amostra é constituída de uma parte adequadamente selecionada da população.

O tipo de amostragem utilizado nessa pesquisa foi a não-probabilística por acessibilida-
de. De acordo com Malhotra (2005) na amostragem não-probabilística, é o pesquisador 
quem define os elementos da amostra. Segundo Gil (1999) na amostragem por acessibili-
dade é selecionado os elementos que o pesquisador tem acesso, sendo assim a amostra foi 
composta pelos clientes que frequentaram a loja nos dias da pesquisa. 

Quanto ao instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário, que segundo 
Marconi e Lakatos (1999) se trata de um instrumento utilizado para coleta de dados for-
mado por perguntas organizadas numa sequência lógica, para serem preenchidos pelos 
entrevistados sem a presença do entrevistador. Também foi feita uma entrevista com o 
proprietário da empresa, no dia 30 de abril de 2015, que segundo as mesmas autoras, é 
uma conversa entre duas pessoas, em que o entrevistado fornece informações relevantes 
sobre determinado assunto.

Para validação do instrumento de coleta de dados, foi realizado um pré-teste com 10 clien-
tes nos dias 18 e 20 de abril de 2015, com o objetivo de verificar a aceitação e compreensão 
pelos clientes e corrigir eventuais problemas, antes da aplicação definitiva. 

A análise dos dados obtidos foi feita através de tabela e gráficos que proporcionam a com-
preensão e interpretação dos resultados de acordo com os objetivos estabelecidos. Por 
questões éticas foi mantido o sigilo das informações pessoais do público pesquisado, para 
não gerar qualquer tipo de constrangimento. Os dados foram analisados com base no re-
ferencial teórico desta pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apresenta-se a seguir os resultados e a análise da pesquisa feita a partir das informações 
coletadas. Os resultados serão expostos por meio de tabela e gráficos para facilitar a com-
preensão e interpretação dos mesmos. A análise extraída da entrevista com o gestor da 
empresa foi utilizada para reforçar os resultados obtidos e complementá-los. Inicialmente 
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apresenta-se o perfil dos entrevistados, seguida da pesquisa relacionada ao composto do 
marketing da empresa e a percepção dos clientes em relação ao mesmo.

TABELA 1 - Qualificação da amostra
Categoria Tipo Quantidade Percentual

Sexo Feminino 26 35%
Masculino 49 65%

Faixa etária

Até 24 anos 8 11%
De 25 a 39 anos 25 33%
De 40 a 55 anos 27 36%
De 56 a 65 anos 12 16%
66 anos ou mais 3 4%

Escolaridade

Fundamental incompleto 14 19%
Fundamental completo 12 16%
Ensino médio incompleto 18 24%
Ensino médio completo 16 21%
Superior incompleto 9 12%
Superior completo 6 8%

Estado civil

Solteiro 18 24%
Casado(a)/união estável 44 58%
Separado 8 11%
Viúvo(a) 5 7%

Renda familiar

Até R$ 1000,00 44 59%
De R$ 1000,00 a R$ 2000,00 17 23%
De R$ 2000,00 a R$ 3000,00 9 12%
De R$ 3000,00 a R$ 4000,00 4 5%
Acima de R$ 4000,00 1 1%

Fonte: pesquisa de campo, 2015.

Com relação ao sexo, observou-se que 65% dos pesquisados são homens ao passo que 
35% são mulheres, conforme mostra a tabela 01. Em se tratando da idade, constatou-se 
que, 33% dos clientes entrevistados tem entre 25 e 39 anos, e 36% estão na faixa dos 40 aos 
55 anos. A faixa dos 56 aos 65 anos obteve um percentual de 16% das respostas. Os que 
ocupam a faixa de até 24 anos atingiram um percentual de 11% e os demais 4% declara-
ram ter 66 anos ou mais, segundo representado na tabela 01. As respostas obtidas com a 
escolaridade estão expressas na tabela 01.

Considerando a escolaridade dos clientes entrevistados, percebeu-se que 19% dos clientes 
possuem ensino fundamental incompleto, 16% ensino fundamental completo, 24% ensi-
no médio incompleto, 21% ensino médio completo, 12% ensino superior incompleto e 8% 
ensino superior completo. Com relação ao grau de instrução, percebe-se que a empresa 
pesquisada atende a todos os níveis de escolaridade. Entretanto, nota-se que o percentual 
de clientes com nível de escolaridade alto é pequeno, se comparado ao percentual dos 
clientes que possuem um nível baixo de escolaridade. 

As informações obtidas sobre o estado civil demonstraram, como mostra a tabela 01, que 
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58% dos clientes da empresa pesquisada são casados ou estão em uma união estável, os 
que declararam ser solteiros somam 24%, 11% são separados e 7% são viúvos. Já os dados 
que retratam a renda dos pesquisados revelaram, conforme ilustra a tabela 01, que 59% 
dos clientes possuem um poder aquisitivo relativamente baixo, de até R$ 1.000,00.  Os 
que possuem renda de R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00 somam 23% dos clientes entrevistados. 
Os que possuem um poder aquisitivo maior, de R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00 correspondem 
a 12%, os com renda familiar de R$ 3.000,00 a R$ 4.000,00 são apenas 5% e somente 1% 
declarou renda familiar acima de R$ 4.000,00. 

Conhecer o perfil do cliente é importante porque possibilita as empresas adotarem estra-
tégias de acordo com o perfil de seus clientes. Cumprida a fase de qualificação da popula-
ção pesquisada, buscou-se avaliar os demais dados obtidos de forma a atingir os objetivos 
propostos. 

No que tange a percepção do cliente com relação ao composto de marketing da empresa 
pesquisada, o gráfico 01 a seguir, retrata a dispersão de respostas obtidas. O cuidado da 
pesquisadora neste quesito foi de reunir as várias dimensões associadas ao composto de 
marketing numa única questão, como: produto, preço, praça e promoção, com o objetivo 
de facilitar a compreensão dos pesquisados. Os clientes foram convidados a avaliar a sua 
satisfação com as diversas variáveis expressas no gráfico a seguir.

.
Gráfico 1: percepção dos clientes acerca do composto de marketing. Fonte: pesquisa de campo, 2015.

O gráfico 01 demonstra a percepção dos clientes acerca do composto de marketing da 
loja de matérias de construção.  Pode-se observar que entre as opções de resposta as que 
tiveram um percentual maior foram qualidade e variedade dos produtos com 24% e rela-
cionamento (com os proprietários e funcionários) com 24% das respostas. Tal constatação 
corrobora com Kotler (1998), quando menciona que o produto é a dimensão principal do 
composto de marketing, para a qual devem ser direcionadas estratégias que atendam ás 
necessidades dos clientes.
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Observando o “P” de marketing que trata do preço, percebeu-se que ele foi citado por 
14% dos clientes, como um critério importante, revelando ser um percentual baixo, tendo 
em vista que é um quesito que pode definir a decisão de compra do consumidor, con-
forme esclarece Samara e Morsch (2005). Ainda dentro do composto de marketing, o P 
de praça também mereceu destaque. Cobra (1992) salienta que os gestores de marketing 
devem entregar ao cliente o produto adquirido nas mesmas condições percebidas, para 
que permaneça em sua frequência de compra. Neste sentido, apenas 10% dos pesquisados 
mencionaram estar satisfeitos com a entrega rápida na empresa pesquisada, todavia, con-
sidera-se um percentual baixo.

O último P que contempla o composto de marketing, diz respeito a promoções, que con-
forme os dados obtidos não foram sequer citados pelos clientes da empresa pesquisada, 
ressaltando uma deficiência latente. Tal constatação revela que a empresa não se preocupa 
com a realização de promoções no seu sentido mais amplo, como defende Kotler (1998), 
não somente em questão de divulgação do produto, mais todas as estratégias que podem 
ser levadas a efeito, no sentido de promover seus produtos ao mercado-alvo.

Em complemento ao estudo realizado junto aos clientes, como já mencionado anterior-
mente, o gestor da loja de materiais de construção foi entrevistado. Segundo o mesmo, os 
4 Ps não são trabalhados formalmente pela empresa. As decisões são tomadas conforme as 
necessidades forem surgindo.  Com relação aos produtos, o gestor disse que procura tra-
balhar com produtos de marcas diferentes, em que uma possui preço e qualidade inferior 
e a outra preço e qualidade superior, assim ele poderá atender aos clientes que procuram 
preço e aos que procuram qualidade. Os produtos são adquiridos conforme baixa do es-
toque. Informou também que caso o cliente deseje um produto que não tenha na loja, a 
empresa tem a opção de fazer o pedido para ele. Segundo o gestor esta é uma forma de 
satisfazer e fidelizar o seu cliente. Os preços são compatíveis com a concorrência e são 
estabelecidos de acordo com uma margem de lucro, e se houver descontos ao adquirir o 
produto do fornecedor, este é repassado aos clientes, mencionou o gestor da empresa.

A entrevista revela que o gestor da empresa não se preocupa com a adoção do composto 
de marketing como estratégia de gestão do negócio, e que a loja é gerida conforme sua 
experiência no ramo e seu entendimento do que seja o correto.

Considerando que o atendimento é relevante quando se considera o comércio varejista, 
traçou-se como objetivo específico avaliar a percepção do cliente acerca do atendimento 
na empresa pesquisada. O gráfico 02, mostra as respostas obtidas com tal questionamento.
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Gráfico 2: avaliação do atendimento da loja de materiais de construção. Fonte: pesquisa de campo, 2015.

Observa-se através do gráfico 02, que na avaliação do atendimento pelos clientes, uma 
parcela de 39% afirma que o atendimento é ótimo e 49% disseram que é bom. Entretanto, 
5% dos clientes asseguram que o atendimento é ruim e 7% afirmam que é regular. Apesar 
de ser uma parcela pouco expressiva de clientes que optaram por essas opções, esta ques-
tão merece atenção da empresa, pois se a empresa não tomar medidas corretivas pode se 
tornar um problema futuramente, uma vez que, o bom atendimento é primordial para a 
satisfação do cliente, conforme a explicação de Kotler (1998) e Samara e Morsch (2005).

Segundo o gestor, a empresa procura sempre atender bem todos os seus clientes, auxi-
liando-os na hora da compra. No entanto, quando um cliente deseja fazer um orçamento, 
o processo costuma ser demorado, o que faz com que os clientes que cheguem depois, 
tenham que esperar para serem atendidos. Os funcionários são orientados a auxiliar os 
clientes na hora da compra, mostrando quais os produtos estão disponíveis na loja, qual a 
quantidade e quais materiais serão necessários para executar o serviço do cliente, a fazer 
o transporte dos produtos com cuidado e agilidade, entre outros, postura que agrada aos 
clientes que estão em atendimento, mas desagradam os que estão esperando, porque o 
tempo de espera se estende um pouco mais. 

O gráfico 03 abaixo apresenta as respostas obtidas, quando os clientes foram questionados 
sobre a atenção ora dispensada pelos funcionários da empresa.
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Gráfico 3: atenção do funcionário ao atendimento do cliente. Fonte: pesquisa de campo, 2015.

Conforme ilustrado no gráfico 03, quando perguntados se sentem que são tratados como 
um cliente importante, 81% afirmaram que sim e 16% disseram que às vezes. Apenas 3% 
declararam que não. Apesar da maioria dos clientes estarem satisfeitos com o tratamento 
que recebem da empresa, o número de clientes que não estão totalmente satisfeitos com 
o tratamento que recebem mostra que a empresa precisa atentar para essa questão, pois o 
tratamento oferecido reflete na satisfação do cliente, conforme discorre Las Casas (2013).

Quando questionados sobre o que deve ser melhorado na loja, o gráfico 04 a seguir repre-
sentou as respostas obtidas dos clientes da empresa pesquisada.

Gráfico 4: percepção do cliente sobre o que deve melhorar na empresa. Fonte: pesquisa de campo, 2015.

As repostas obtidas com este questionamento revelaram questões relevantes a serem consi-
deradas pelo gestor da empresa, tendo em vista a melhoria contínua em suas atividades. Do 
total de respostas obtidas, 27% dos clientes afirmaram que a divulgação de ofertas e promo-
ções é deficitária, 19% acreditam ser o espaço físico e organização da loja, não são adequadas 
e 15% afirmam que não há agilidade na entrega. As opções que obtiveram um percentual 
menor foram: preço com 10% das respostas dos clientes; formas de pagamentos com 9%; 
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atendimento com 8%; variedade de produtos com 7% e qualidade dos produtos com 5%. 
Esse resultado mostra que a forma como a empresa trabalha a divulgação de ofertas e pro-
moções, a organização da loja e a agilidade na entrega precisam ser revistas e aprimoradas 
para garantir assim, um melhor desempenho com relação à satisfação dos clientes, corro-
borando com o que explana Kotler e Armstrong (2003); Kotler (1998) e Las Casas (2013).

No que tange à questão das entregas, o gestor disse que são feitas de acordo com a ordem 
de compra e com a região onde os produtos devem ser entregues, além disso, a empresa 
procura entregar o mais rápido possível para não deixar acumular. O gestor concordou 
que com relação ao espaço físico, não existe nenhum planejamento quanto à disposição 
dos produtos na loja, eles são organizados de acordo com o espaço disponível e com a 
facilidade de manuseio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cumprindo sua finalidade nesta pesquisa, que se propôs a avaliar o composto de marke-
ting como um diferencial para a empresa fonte deste estudo, observa-se pelos resultados 
obtidos, que a empresa não utiliza nenhuma estratégia referente ao composto de marke-
ting para auxiliar na gestão do negócio e o administram sem qualquer planejamento nesse 
sentido e sim de acordo com as experiências adquiridas com o tempo em que atua no 
ramo de materiais de construção, o que pode ser visto com uma deficiência da empresa.  

Algumas constatações importantes podem ser feitas através desse estudo. Segundo a per-
cepção dos clientes os pontos fortes são localização, qualidade e variedade de produtos, 
atendimento, relacionamento com os proprietários e funcionários, disponibilidades de 
produtos e as formas de pagamentos, o que contribuem de maneira significativa para a 
preferência dos clientes pela empresa. Todavia o P de promoção se mostrou deficiente e 
precisa ser revisto e monitorado pela empresa para atender as expectativas dos clientes. 

Questões relacionadas ao fator promoção não foram mencionado pelos clientes quando ques-
tionados sobre os motivos que os levam a comprar na empresa, e 27% apontaram a divulgação 
de ofertas e promoções como fator que deve melhorar na empresa, ao passo que, espaço físico, 
organização da loja e agilidade nas entregas, obtiveram, respectivamente, percentuais expressi-
vos de 19% e 15% quando questionados sobre o que deve melhorar na empresa.

De modo geral, percebe-se que o nível de satisfação dos clientes da empresa é alto, 39% clas-
sificam o atendimento como ótimo e 49% como bom, entretanto, 7% acham que é regular 
e 5% acham que é ruim, o que pode vir a ser um problema para a empresa no futuro se ela 
não tomar as devidas providências para reverter esse índice. Em relação ao reconhecimento 
de importância, 81% dos clientes afirmam que são tratados como clientes importantes pelos 
funcionários, fator que contribui para o bom relacionamento da empresa com seus clientes.

Após a realização da pesquisa, constatou-se que os aspectos relativos ao produto, a praça, ao 
preço e à promoção devem ser vistos de forma integrada pela empresa, uma vez que quando 
há o ajuste do composto de marketing ao mercado-alvo o resultado se reflete nas vendas.
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INTRODUÇÃO

Desde os primórdios da civilização, o homem almeja incessantemente por melhores con-
dições que lhe garanta conforto, comodidade, segurança e por conseqüência bem-estar, 
e não tem medido esforços para atingir plenamente seus objetivos. A procura constante 
pelo capital, ocasionou na criação de tecnologias cada vez mais avançadas, sem serem ob-
servadas as conseqüências e o impacto que isso causa ao meio ambiente.

O planeta terra vem passando por transformações constantes, entretanto, são as ações 
sem programação que repercutem sob o meio ambiente, causando desequilibro e danos 
ambientais, muitas vezes em grandes proporções.

Com o advento da revolução industrial e as novas técnicas de produção em mas-
sa, aconteceu um acelerado crescimento populacional, gerando reflexos para o meio 
ambiente que até então não eram identificados. Com grande incidência, os recursos 
naturais tornam-se fontes de exploração, sem sequer pensar que eles possam se tor-
nar escassos, e isso pode ser notado na atualidade, o que afeta a qualidade de vida da 
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população. Isto está relacionado a necessidade de inserção de uma gestão ambiental 
que exija o uso racional das matérias-primas, diminuindo desgastes, perdas e custos 
adicionais em seus procedimentos internos, o que poderá gerar novas oportunidades 
e necessidades de novos negócios.

MATERIAL E MÉTODOS

Visando cumprir com o objetivo geral do estudo que foi analisar a gestão ambiental de 
uma gráfica localizada na cidade de Montes Claros-MG, utilizou-se a pesquisa explora-
tória. Para a construção do embasamento teórico foi utilizada a pesquisa bibliográfica. 
Utilizou-se ainda a pesquisa documental. O método de pesquisa utilizado foi o estudo 
de caso. Como técnica de coleta de dados, utilizou-se da observação participante, com o 
objetivo de verificar os cuidados tomados pela empresa para uma melhor gestão de seus 
recursos, visando diminuir o impacto ambiental. A coleta de dados foi realizada no perío-
do de 03/05/2010 a 10/05/2010.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A empresa estudada, situada na região Norte do Estado de Minas Gerais, oferece produtos 
e serviços gráficos, com o foco voltado para as tendências do mercado, utilizando como 
sistema de impressão a ferramenta offset, que pode plana utilizada para a impressão de 
informativos, livros, posters, cartões, ou pode ser rotativa que é mais utilizada para traba-
lhos como catálogos, tablóides, materiais promocionais, jornais, entre outros.

Visando facilitar o controle do setor produtivo, a empresa divide-se em três departa-
mentos: a pré-impressão, a impressão e a pós-impressão. Na pré-impressão acontece o 
início do trabalho, cujo processo inicia-se com uma série de procedimentos para a con-
cepção da peça até a criação da imagem, que também é chamada de forma. A impressão 
propriamente dita é a principal etapa, que transfere a imagem gerada para um suporte. 
Já a pós-impressão diz respeito aos trabalhos de acabamento dos materiais, conforme a 
solicitação do cliente.

Conhecendo-se um pouco mais do processo produtivo da empresa, pode-se verificar 
quais insumos a ele estão relacionados, bem como, os recursos que precisam ser utiliza-
dos e o seu impacto no meio ambiente. O consumo de energia, portanto, é um requisito a 
ser considerado. De posse dos documentos da empresa, observou-se um consumo médio 
de 1.000 kw/h, para o qual deve ser estudada uma medida para que haja redução destes 
patamares, já que diminuirá o impacto ambiental e reduzir o custo para a organização.

Percebeu-se que o uso do papel é constante na empresa o que também é um dificultador, 
já que é um recurso essencialmente explorado da natureza. A utilização de papel reciclado 
é uma alternativa para diminuição deste impacto ambiental.

Constatou-se que para haver uma gestão ambiental nos processos gráficos devem-se pro-
curar alternativas econômicas viáveis, que possibilitem o tratamento dos resíduos líquidos 
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provenientes da atividade, antes de descartá-los em rede de esgoto pública. Tendo em vista 
as matérias-primas utilizadas no processo produtivo, percebeu-se que é insignificante os 
impactos da unidade de análise na atmosfera.

Observou-se que na empresa existem máquinas que geram ruídos, o que é um fator preo-
cupante, tendo em vista o risco para o trabalhador. Percebe-se que ficar exposto a uma 
situação de risco por um período longo, pode causar lesões auditivas. Faz-se necessário 
manter estes resíduos em níveis toleráveis para garantir a saúde do profissional, prevenin-
do problemas como surdez. A utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
pelos profissionais da empresa foi observada, o que lhes garante uma maior segurança.

Os resíduos sólidos provenientes da atividade da empresa, alguns são reciclados, outros ain-
da não tem destino certo. Para tentar solucionar este impasse, a gráfica possui contrato com 
outra empresa recicladora, a qual faz a coleta sistematicamente de todo o material descartá-
vel gerado, o que além de ser uma alternativa de redução da degradação ambiental, ainda é 
aceita pela gráfica como uma alternativa rentável, já que este material é vendido.

Percebeu-se, portanto, que em razão de ser uma indústria gráfica, ela gera resíduos que 
impactam diretamente no meio ambiente, além de possuir equipamentos que emitem ruí-
dos que podem afetar diretamente a saúde do trabalhador.

Visando cumprir com os objetivos propostos pelo estudo, bem como, responder ao pro-
blema estipulado, tendo em vista que uma gráfica apresenta processos que impactam na 
natureza, apresentam-se alternativas para reversão ou redução deste quadro. Dois méto-
dos podem ser opções úteis, sendo: mudanças nos produtos e mudanças nos processos. 
Novas práticas reduzem as quantidades de resíduos gerados, bem como, sua toxidade.

Mudanças no produto podem ser consideradas a utilização de outros materiais, como o 
papel reciclado, por exemplo, ou mesmo utilizar outros componentes que sejam ambien-
talmente corretos. Mudanças nos processo podem ser assimiladas com a utilização de 
novas tecnologias, equipamentos que demandem um menor consumo de energia, haven-
do um melhor gerenciamento dos resíduos gerados, primando sempre pela reutilização e 
apenas em último caso, pelo descarte.

Recomenda-se um processo de melhoria contínua, em que os níveis de poluição esteja 
dentro dos níveis aceitáveis legalmente, o que reflete de forma positiva para a empresa, 
melhorando sua imagem institucional, aumentando sua competitividade, reduzindo ris-
cos ao meio ambiente, o que se refletirá em lucros maiores para a empresa pesquisada.

Algumas medidas podem ser sugeridas para a gráfica, como eliminação ou redução dos 
resíduos, diminuição da toxidade destes resíduos, reutilização e reciclagem, tanto dentro 
quanto fora do processo produtivo.

O consumo de energia foi considerado alto e por conseqüência, sugerem-se algumas mu-
danças: criar um programa de manutenção preventiva das máquinas e equipamentos; 
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controlar rigidamente o gasto de energia; utilizar estufa pode ser uma alternativa para 
secagem do material, tendo em vista a concentração de calor; colocar as luminárias mais 
próximas dos postos de trabalho reduz a quantidade de luminárias e o consumo, o rebai-
xamento é uma alternativa; conscientizar funcionários acerca de desperdícios; encami-
nhar lâmpadas fluorescentes ou a vapor mistas para empresa especialista no seu tratamen-
to, bem como, reutilização e reciclagem.

Para evitar problemas que afetem a atmosfera, devem-se manter latas de tintas bem tam-
padas; estabelecer que os colaboradores utilizem máscaras quando trabalharem com tin-
tas; utilizar filtros para que poeiras ou outros componentes prejudiquem o desempenho 
das máquinas.

Tendo em vista os ruídos provenientes dos equipamentos utilizados no processo produ-
tivo, sugere-se que a empresa acompanhe de perto a manutenção dos mesmos, para que 
esses ruídos sejam diminuídos; exigir o uso dos protetores auditivos (EPI) por parte dos 
colaboradores; instalar algum tipo de barreira que faça com que os colaboradores fiquem 
mais longe dos ruídos.

CONCLUSÕES

As pressões que ocorrem no mundo dos negócios, nos âmbitos interno e externo, vêem 
gerando mudanças perceptíveis no contexto competitivo das empresas, características 
inevitáveis impostas pelo mercado, que acaba por exigir das organizações um maior com-
promisso com o meio na qual está inserida, influenciando-a a alinhar seus objetivos a 
responsabilidade social, inclusive no aspecto ambiental.

A gestão ambiental vem sendo difundida no mundo empresarial, evidenciando uma forte 
preocupação com a preservação do ambiente. As organizações operam com uma maior 
consciência ao utilizarem recursos de fontes que não se renovam com facilidade. Na atua-
lidade, para que uma determinada empresa explore tais recursos, é essencial um plane-
jamento prévio, o que acaba sendo uma exigência da própria sociedade, além do poder 
público, que utiliza de procedimentos específicos para fiscalizar as atividades. Neste sen-
tido, englobando seu próprio planejamento, as empresas deverão dedicar atenção ao tema 
gestão ambiental.

Pode-se afirmar que a gestão ambiental busca estabelecer uma postura reativa frente as 
exigências legais, para implementar equipamentos e sistemas tecnológicos, que diminuam 
ou eliminem qualquer tipo de resíduo que provoque agressão ambiental. Já o sistema de 
gestão ambiental (SGA), está mais voltado para a visão estratégica em função do meio 
ambiente, que além de atuar na redução dos riscos, procura perceber e usufruir das opor-
tunidades de mercado, surgidas a partir destas atitudes.

O SGA além de ser bom para a natureza, contribui para o marketing das organizações, 
conquistando clientes conscientes e dispostos a adquirir produtos e/ou serviços ecologi-
camente corretos, agregando valor a estes, gerando vantagem competitiva e ainda o reco-
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nhecimento da sociedade pelo comprometimento da empresa em atuar com responsabi-
lidade ambiental, gerando benefícios próprios e ainda daqueles que estão em seu entorno.

Compreendeu-se a importância que a gestão ambiental exerce para a empresa pesquisada, 
já que por ser uma gráfica a sua atividade reflete de forma direta na natureza. Portanto, a 
implementação de um programa de gestão técnica ambiental torna-se uma necessidade 
notória, uma vez que ele oferece condições para um melhor gerenciamento dos resíduos 
provenientes da sua atividade.

Ressalta-se, entretanto, que o objetivo deste estudo somente será atingido tendo em vis-
ta uma total integração de toda organização, mas especialmente dos sócios, que devem 
determinar processos práticos e de fácil adaptação, que possam ser por todos realizados. 
Percebeu-se esta postura nos sócios, ao identificar a preocupação dos mesmos com uma 
maior preservação ambiental de sua gráfica.
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RESUMO

Introdução – A pesquisa foi realizada sobre a pratica da gestão de estoque em uma em-
presa do ramo supermercadista localizada na cidade de Montes Claros/MG, empresas 
deste segmento buscam diariamente melhores seus métodos de gestão de estoque neste 
sentido essa pesquisa teve como objetivo geral identificar os principais problemas no ge-
renciamento do estoque, e ainda como objetivos específicos identificar as principais difi-
culdades ou limitações por parte dos colaboradores no cumprimento das suas atividades.  
Metodologia -  A pesquisa caracteriza-se como sendo do tipo descritivo, com caracte-
rísticas de estudo de caso, a estratégia adotada foi de ordem quantitativa, sendo utilizado 
como instrumento de coleta de dados  um questionário semiestruturado, a amostra foi 
não probabilística tendo sido pesquisado um total de 15 colaboradores da empresas, para 
a tabulação de dados foi utilizado o software Excel, para aplicação dos questionários e 
entrevistas, tomou-se os devidos cuidados éticos para a não identificação dos colaborado-
res, garantindo assim a total isonomia e imparcialidade dos dados. Resultados – 90% do 
entrevistados são homens, em sua maioria casados, segundo os entrevistados 90 % afirmar 
que as mercadorias são conferidas no ato do seu recebimento, e a grande maioria afirma 
que o espaço físico para recebimento e armazenagem é o grande responsável pelo correto 
registro e estocagem dos produtos. Discussão- Conforme DIAS (1993, p. 199) “a logística 
empresarial trata de todas as atividades de movimentação e armazenagem, que facilitam 
o fluxo de produtos e serviços desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto 
de consumo final”, de acordo com MOURA (2011, p.269), “ para a realização de uma ope-
ração eficiente e efetiva de armazenagem depende muito da existência de um bom layout 
do armazém, que determina, tipicamente, o grau de acessibilidade ao material, os locais 
de áreas obstruídas, a eficiência da mão de obra, a segurança do pessoal e do armazém”. 
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Conclusão – Constatou-se que com um correto armazenamento é possível atender de for-
ma rápida e eficiente os pedidos de reposição dos produtos na loja, e ainda que a correta 
conferencia no momento do recebimento e o armazenamento adequado são fundamen-
tais para a acuracidade do estoque, destaca-se que e de fundamental importância a correta 
e rápida disponibilidade de informações visando auxiliar a tomada de decisões quanto a 
programação de novas compras e reposições dos produtos na loja.
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A discussão sobre o papel do ser humano nas organizações sofreu modificações  e evolução 
em virtude das suas qualidades humanas que geram vantagem competitiva. Nesta perspecti-
va entende-se que a construção do sujeito não é isolada da dimensão social, pois esta é uma 
referência e representa uma desejo social que orienta a subjetivação. Durante as últimas dé-
cadas destacam-se a abordagem funcionalista, politica e estratégica. (DAVEL, VERGARA, 
2001). Objetivo: analisar a gestão de pessoas na perspectiva da subjetividade. Metodologia: 
a pesquisa é do tipo bibliográfica e foi realizada com base em fontes secundárias através de 
material já produzido anteriormente. Resultados: A abordagem funcionalista de ARH está 
baseada nas tarefas funcionais como treinamento, avaliação de desempenho, recrutamento 
e seleção, melhoria das condições de trabalho e manutenção das relações de trabalho. A 
expectativa desta abordagem é de fornecer à empresa, funcionários estáveis, satisfeitos, mo-
tivados e produtivos. Já a abordagem estratégica de RH,  foi influenciada  no início da década 
de 1980 pela abordagem estratégica e de ambiente decorrentes da competição nacional e 
internacional de mercado. Quanto a abordagem política considera as zonas de convergência 
e divergência  entre indivíduos e organização fundamentado pelas questões socais, organi-
zacionais e individuais. Conclusão: A partir destas abordagens funcionalista, estratégica e 
política, a  ARH pode ser destacada em duas versões, pesada e leve. A versão pesada, sofre 
influência das organizações mecanicistas mencionadas por Taylor e Fayol, que apresentam 
uma estrutura inflexível, burocrática, funcional e departamentalizada. Com uma versão 
mais leve, propiciou aos seus funcionários serem tratados como ativadores inteligentes de 
recursos organizacionais, fornecendo para a organização talento, inteligência e criatividade. 
Devido a essas mudanças rápidas e as adaptações drásticas, a subjetividade foi conquistando 
espaço perante a organização. As organizações, por sua vez, apresentam  os dilemas e ten-
sões enfrentados pela gestão de pessoas no que diz respeito à importância de gerir equili-
bradamente a subjetividade e a objetividade das pessoas de uma organização. Cabe à ARH a 
tarefa de gerir as contradições. Estas tensões evocam a necessidade de revisar a natureza do 
trabalho, o papel das pessoas e como geri-las. 

Palavras-chave: subjetividade; objetividade; gestão de pessoas. 
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RESUMO

Introdução – A presente pesquisa visou a identificação do perfil do consumidor de gás 
liquefeito de petróleo localizado no bairro independência na cidade de Montes Claros / 
MG, percebe-se o constante aumento do uso das práticas de marketing nos mais variados 
segmentos comerciais, para o âmbito empresarial, esta pesquisa visa ainda identificar a 
forma de compra, e identificar os motivos na escolha do local de compra do produto. Me-
todologia - A pesquisa caracteriza-se como sendo do tipo descritivo, com características 
de estudo de caso único, a estratégia adotada foi de ordem quantitativa, sendo utilizado 
como instrumento de coleta de dados um questionário semiestruturado, a amostra foi não 
probabilística tendo sido pesquisado um total de 80 cliente da empresa de gás liquefeito 
localizada no bairro Independência da cidade de Montes Claros / MG, para a tabulação de 
dados foi utilizado o software Excel, para aplicação dos questionários tomou-se os devidos 
cuidados éticos para a não identificação dos clientes entrevistados, garantindo assim a to-
tal isonomia e imparcialidade dos dados Resultados – Percebeu-se que 66% que solicitam 
a compra do gás são mulheres, que 37 % dos entrevistados estão compreendidos com faixa 
etária de 21 a 30 anos, e 45 % afirmaram que possuem em média uma renda compreendi-
da de até 1 salário mínimo, 88% dos clientes solicitam a compra do produto via telefone 
sendo que 41 % priorizam a rapidez da entrega como fator de escolha na hora da compra 
do produto. Discussão - Para CHURCHILL (2000) marketing é o processo de planejar e 
executar a concepção, estabelecimento de preços, promoção e distribuição de produtos e 
serviços com o objetivo de criar trocas que atinjam metas pessoais e organizacionais, sen-
do assim precisamos conhecer o consumidor para tentar satisfazê-los o máximo possível, 
Para KOTLER e KELLER (2006), o propósito do Marketing é satisfazer as necessidades e 
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desejos dos clientes-alvo, eles afirmam que, o campo do comportamento do consumidor 
estuda pessoas, grupos e organizações e escolhem, adquirem, utilizam e descartam produ-
tos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer suas necessidades e desejos dos consu-
midores.  Conclusão – Constatou-se que como clientes tem-se consumidores de todas as 
classes sociais, e que as mulheres são as clientes que mais efetuam a compra do produto, e 
ainda que o clientes consideram que a rapidez e qualidade dos produtos são os principais 
fatores que determinam o consumo do produto. 
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RESUMO

Introdução – A pesquisa contemplou os estudos logísticos sobre os principais fatores que 
determinam a implantação de uma empresa de transportes rodoviário de cargas na cidade 
de Montes Claros / MG, esta pesquisa tem como objetivo identificar quais são os prin-
cipais fatores que determinam a instalação de uma empresa de transporte rodoviário de 
cargas na cidade de Montes Claros – MG, analisar a oferta da mão de obra, identificar as 
vantagens oferecidas a título de incentivos por parte do governo, analisar a infraestrutura 
rodoviária.  Metodologia - A pesquisa caracteriza-se como sendo do tipo descritivo, com 
características de estudo de caso múltiplo, a estratégia adotada foi de ordem quantitativa, 
sendo utilizado como instrumento de coleta de dados  um questionário semiestruturado 
às empresas que prestam serviço de transporte de carga, a amostra foi não probabilística 
tendo sido pesquisado um total de 10 empresas, para a tabulação de dados foi utilizado o 
software Excel, tomou-se os devidos cuidados éticos para a não identificação dos entre-
vistados Resultados – Constatou-se que 37% das empresas entrevistadas definem como 
importantes para a implantação de uma filial o volume de carga a ser transportada, 39% 
informaram que o volume de carga tem o seu destino na região sudeste, e 75 % empresas 
manifestaram sua satisfação com a implantação da filial na cidade Discussão - Na concep-
ção de RODRIGUES (2002) “O conceito de Logística pode ser entendido como adquirir, 
manusear, transportar, distribuir e controlar eficazmente os bens disponíveis”, Para FITZ-
SIMMONS (2005) o posicionamento competitivo refere-se aos métodos pelos quais uma 
empresa pode estabelecer-se com relação aos seus competidores. As decisões para escolha 
do local envolvem planos de investimentos em longo prazo, por isso é fundamental sele-
cionar um local que possa corresponder a futuras mudanças. Conclusão – Conclui-se que 
os fatores relevantes que auxiliam na escolha e implantação das empresas são o volume 
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de demanda pelo serviço de transporte de carga, que entre as empresas pesquisadas de-
mostraram ser de 401 toneladas/mês em média, a facilidade de roteirização em função da 
localização geográfica privilegiada, a acessibilidade viária, os incentivos fiscais de natureza 
municipal, estadual e federal, a existência de mão de obra qualificada.
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RESUMO

Introdução - A pesquisa tratou do estudo sobre a importância da correta seleção de for-
necedores de embalagem de uma empresa do ramo farmacêutico localizada em uma cida-
de no norte do Estado de Minas Gerais, esta teve como objetivo identificar os principais 
critérios necessários para a contratação de empresas fornecedoras de embalagens, verifi-
car como é feito o registro de avaliação das empresas. Metodologia - A pesquisa caracte-
riza-se como sendo do tipo descritivo, com características de estudo de caso, a estratégia 
adotada foi de ordem quantitativa, sendo utilizado como instrumento de coleta de dados 
um questionário semiestruturado, a amostra foi não probabilística tendo sido pesquisado 
um total 8 empresas fornecedoras de embalagens, para a tabulação de dados foi utilizado 
o software Excel na construção de tabelas e gráficos, para aplicação dos questionários 
tomou-se os devidos cuidados éticos para a não identificação das respostas. Resultados – 
Constatou-se que a empresa tem um programa de seleção e qualificação de fornecedores 
bem estruturado, e possui uma ferramenta de avaliação de desempenho já implantado 
cujo objetivo é proporcionar a melhoria contínua uma vez que, a qualidade do produ-
to final é destinado para consumo dos seres humanos Discussão - Para FUN e HUNG 
(1997) os fornecedores devem ser selecionados numa base de quão bem eles atenda a uma 
variedade de requisitos específicos, que não dependem apenas do preço, Segundo DAB-
KIEWICZ (1998), identificar, selecionar e principalmente qualificar fornecedores é uma 
questão de necessidade e sobrevivência para as indústrias farmacêuticas, especialmente 
no mercado globalizado, por vários motivos, sendo o mais importante deles, a qualidade 
gerada com esse processo, a diminuição de estoques e melhorias no desempenho da pro-
dução Conclusão – Constatou-se que os principais requisitos utilizados na seleção dos 
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fornecedores são a qualidade da matéria prima utilizada na confecção da embalagem, o 
atendimento dos prazos de entrega acordados no momento da compra, análise econômica 
e financeira dos fornecedores, além do cumprimento das obrigações legais e trabalhistas, 
tem-se ainda as auditorias internas de qualidade do produto, de responsabilidade social e 
ambiental, tudo devidamente registrado e comprovados nos formulários de avaliações de 
fornecedores.
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5Acadêmico em Administração / FUNORTE – Faculdades Integradas do Norte de Minas.
6Mestre em Administração pela FEAD.

RESUMO

Introdução – A presente pesquisa foi realizada no segmento imobiliário, e teve como 
foco principal estudar sobre a importância de um profissional qualificado – consultor 
imobiliário e sua influência nas transações imobiliárias, está pesquisa teve como objetivo, 
identificar as principais habilidades, conhecimentos e qualidades dos consultores imobi-
liários, verificar se a profissão é realmente reconhecida pelos clientes. Metodologia - A 
pesquisa caracteriza-se como sendo do tipo descritivo, com características de estudo de 
caso, a estratégia adotada foi de ordem quantitativa, sendo utilizado como instrumento de 
coleta de dados  um questionário semiestruturado, a amostra foi não probabilística tendo 
sido pesquisado um total de 15 clientes, para a tabulação de dados foi utilizado o software 
Excel, para aplicação dos questionários tomou-se os devidos cuidados éticos para a não 
identificação dos clientes entrevistados, garantindo assim a total isonomia e imparcialida-
de dos dados. Resultados - Comprovou-se através da pesquisa que 73% dos entrevistados 
ignoram a importância de um profissional credenciado no momento do ato da compra 
de um imóvel, a pesquisa revelou ainda que 60% dos clientes não se preocupam em saber 
se o profissional é credenciado, conforme a lei N° 6.530 que regulamenta a profissão de 
Corretor de Imóveis. Discussão - Através dos resultados obtidos podemos destacar que 
grande parte dos clientes desconhecem, ou ignoram as vantagens adquiridas com a in-
termediação feita por um profissional qualificado, a ética destes profissionais, a parceria 
e a lealdade que se criam entre: Empresa Representada; Consultor Imobiliário e Cliente, 
Segundo PEGORARO (2010), atualmente temos engenheiros, advogados, administrado-
res de empresa atuando como corretor de imóveis, todos migraram pela oportunidade de 
ganhos diferenciados. Segundo este mesmo autor a necessidade é tamanha, que a empresa 
busca profissionais nos mais variados setores: curso de TTI (Técnico em Transações Imo-
biliárias), faculdades, bancos e outros para suprir a demanda de profissionais Conclusão 
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- Conclui-se que para a prática desta profissão faz-se necessário algumas habilidades, co-
nhecimentos e qualidades de informações específicas da área e que a prática desta ativi-
dade mesmo legalizada pela lei Federal n. 6.530 de 12 de maio de 1978 ainda têm em seus 
quadros profissionais que ainda não estão aptos para comercializar imóveis. 
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A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DO MARKETING DE SERVIÇO EM UMA 
BIBLIOTECA DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – I.E.S. 

LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTES CLAROS / MG

ISMAEL MENDES DOS SANTOS JÚNIOR1 – FAC. SANTO AGOSTINHO / 
UNIMONTES; REGINALDO MORAIS DE MACEDO2 – FACULDADES SANTO 
AGOSTINHO / UNIMONTES; JUNE MARIZE CASTRO SILVA MARTINS3 – 
FIPMOC / UNIMONTES; SABRINA GONÇALVES SILVA4 – FIPMOC; VANESSA 
CLARA ALVES5 – FIPMOC; HERÁCLIDES VELOSO MARQUES6 – FAC. SANTO 
AGOSTINHO / FIPMOC / FUNORTE

1Especialista em Finanças e Controladoria pela UNIMONTES.
2Doutorando em Administração pela UFMG/FACE/CEPEAD. Mestre em 
Desenvolvimento Social pela UNIMONTES.
3Mestre em Administração pela FEAD.
4Acadêmicos em Administração / FIPMoc – Faculdades Integradas Pitágoras.
5Acadêmicos em Administração / FIPMoc – Faculdades Integradas Pitágoras.
6Mestre em Administração pela FEAD.

RESUMO

Introdução - A presente pesquisa retratou a análise da importância do uso do marketing 
de serviço utilizado para a divulgação e satisfação das necessidades dos clientes no uso de 
serviços disponibilizados em uma biblioteca de uma instituição de ensino superior I.E.S. 
a presenta pesquisa foi pautada com o objetivo de promover a análise do uso do Marke-
ting de Serviços em uma biblioteca de uma IES privada sob o ponto de vista do discente 
a pesquisa procurou também analisar o grau de satisfação dos alunos quanto ao serviço 
prestado, pretendeu-se ainda conhecer os meios utilizados para atender as exigências dos 
usuários deste serviço, e ainda buscou-se identificar a frequência da utilização deste ser-
viços pelos acadêmicos, esta pesquisa justifica-se por representar uma oportunidade de 
se evidenciar a contribuição do Marketing de Serviços para o processo de divulgação e 
melhoria do serviço de biblioteca. Metodologia -  Caracteriza-se como sendo do tipo 
descritivo, com características de estudo de caso múltiplo, a estratégia adotada foi de or-
dem quantitativa, sendo utilizado como instrumento de coleta de dados  um questionário 
semiestruturado, a amostra foi não probabilística tendo sido pesquisado um total de 60 
acadêmicos sobre o nível de satisfação do serviço da biblioteca, para a tabulação de dados 
foi utilizado o software Excel na construção de tabelas e gráficos, para aplicação dos ques-
tionários tomou-se os devidos cuidados éticos para a não identificação dos clientes entre-
vistados, garantindo assim a total isonomia e imparcialidade dos dados  com abordagem 
descritiva de ordem qualitativa, tendo como intuito a obtenção de respostas. Resultados 
- obtidos, destaca-se o que faz referência ao fato de que o serviço mais utilizado pelos alu-
nos do curso de Administração da IES é o empréstimo de livros, compreendendo 81% do 
percentual referido. Discussão - Para FILHO (2001) define marketing de serviço como “as 
atividades operacionais destinadas a investigar, obter e servir a demanda por assistência 
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profissional (...) objetivando investigar a oportunidade de mercado para planejar, orga-
nizar e oferecer assistência de serviços de qualidade”. Segundo LOVELOCK e WRIGHT 
(2002) afirmam que quando o cliente tem suas expectativas atendidas ou superadas pela 
prestação do serviço, então este apresenta qualidade, e logo, o cliente ficará satisfeito. No 
entanto, se a prestação do serviço estiver abaixo das expectativas, o cliente identificará o 
serviço como sendo de má qualidade.
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A IMPORTANCIA DO MARKETING INSTITUCIONAL NA VISÃO DOS DISCENTES 
DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

( IES )  LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTES CLAROS / MG

ISMAEL MENDES DOS SANTOS JÚNIOR1 – FAC. SANTO AGOSTINHO / 
UNIMONTES; REGINALDO MORAIS DE MACEDO2 – FACULDADES SANTO 
AGOSTINHO / UNIMONTES; JUNE MARIZE CASTRO SILVA MARTINS3 – 
FIPMOC / UNIMONTES; DOUGLAS FERNANDES CARVALHO4 – FIPMOC; 
VICTOR DIAS ALVES5 – FIPMOC; HERÁCLIDES VELOSO MARQUES6 – FAC. 
SANTO AGOSTINHO / FIPMOC / FUNORTE

1Especialista em Finanças e Controladoria pela UNIMONTES.
2Doutorando em Administração pela UFMG/FACE/CEPEAD. Mestre em 
Desenvolvimento Social pela Unimontes.
3Mestre em Administração pela FEAD.
4Acadêmico em Administração / FIPMoc – Faculdades Integradas Pitágoras.
5Acadêmico em Administração / FIPMoc – Faculdades Integradas Pitágoras.
6Mestre em Administração pela FEAD.

RESUMO

Introdução - Esta pesquisa teve como propósito estudar a importância da utilização do 
Marketing Institucional utilizado por uma Instituição de Ensino Superior - I.E.S. loca-
lizada na cidade de Montes Claros / MG como ferramenta de divulgação e captação de 
clientes.  Esta pesquisa teve como objetivo analisar o  conhecimento dos acadêmicos do 
curso de administração acerca da importância da utilização do Marketing Institucional 
na captação de clientes, verificar o grau de influência do Marketing como fator de deci-
são pela escolha de uma determinada I.E.S. Metodologia A pesquisa caracteriza-se como 
sendo do tipo descritivo, com características de estudo de caso, a estratégia adotada foi de 
ordem quantitativa, sendo utilizado como instrumento de coleta de dados  um questioná-
rio semiestruturado, a amostra foi não probabilística tendo sido pesquisado um total de 
80 acadêmicos  compreendidos do 1° ao 8° período do curso de administração de uma IES 
privada localizada na cidade de Montes Claros/ MG, para a tabulação de dados foi utiliza-
do o software Excel, para aplicação dos questionários tomou-se os devidos cuidados éticos 
para a não identificação dos clientes entrevistados, garantindo assim a total isonomia e 
imparcialidade dos dados Resultados - Os pontos que mais se destacaram na pesquisa foi 
que 51% dos entrevistados são mulheres, em sua maioria com idade compreendida de 21 
a 25 anos, 70% desconhecem as ações de marketing institucional aplicada pela IES onde 
estão graduando Discussão – Segundo Vaz (1995, p.59), destaca como função dos profis-
sionais de Marketing Institucional é o monitoramento contínuo da adequação das ações 
da organização ao seu apelo ideológico. Kotler e Armstrong (1999, p. 461) afirmam que: 
“O marketing organizacional, consiste em atividades empreendidas para criar, manter ou 
modificar as atitudes e comportamentos do público alvo com relação a uma organização, 
tanto as organizações com fins lucrativos quanto as sem fins lucrativos praticam o marke-
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ting organizacional.  Conclusão - uma pequena quantidade de respondentes veem que as 
empresas valorizam em muito as ações de marketing institucional que elas desenvolvem, 
em sua maioria os entrevistados acreditam que o marketing institucional seja um dife-
rencial frente à concorrência e que 59% dos discentes se sentem muito influenciados ao 
escolher uma organização devido à aplicação do marketing institucional.
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A IMPORTÂNCIA DO USO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO 
FERRAMENTA GERENCIAL NAS CLÍNICAS DE ESTÉTICAS  LOCALIZADA NA 

CIDADE DE MONTES CLAROS / MG

ISMAEL MENDES DOS SANTOS JÚNIOR1 – FAC. SANTO AGOSTINHO / 
UNIMONTES; REGINALDO MORAIS DE MACEDO2 – FACULDADES SANTO 
AGOSTINHO / UNIMONTES; JUNE MARIZE CASTRO SILVA MARTINS3 – 
FIPMOC / UNIMONTES; DAISY DE CASTRO OLIVEIRA4– FUNORTE; DAYANE 
VITORIANO DA SILVA DIAS5 – FUNORTE; HERÁCLIDES VELOSO MARQUES6 

– FAC. SANTO AGOSTINHO / FIPMOC / FUNORTE

1Especialista em Finanças e Controladoria pela UNIMONTES.
2Doutorando em Administração pela UFMG/FACE/CEPEAD. Mestre em 
Desenvolvimento Social pela UNIMONTES.
3Mestre em Administração pela FEAD.
4Acadêmico em Administração / FUNORTE – Faculdades Integradas do Norte de Minas.
5Acadêmico em Administração / FUNORTE – Faculdades Integradas do Norte de Minas.
6Mestre em Administração pela FEAD.

RESUMO

Introdução - A pesquisa retrata a identificação da importância do uso do planejamen-
to estratégico como ferramenta gerencial utilizadas nas clínicas de estéticas localizadas 
na cidade de Montes Claros / MG, Esta tem como objetivo identificar a importância do 
planejamento estratégico em clínicas de estéticas, analisar as principais dificuldades no 
gerenciamento. Metodologia - A pesquisa caracteriza-se como sendo do tipo descritivo, 
com características de estudo de caso múltiplo, a estratégia adotada foi de ordem quanti-
tativa, sendo utilizado como instrumento de coleta de dados  um questionário semiestru-
turado e entrevistas aplicados para os colaboradores e gestores das clínicas, a amostra foi 
não probabilística tendo sido pesquisado um total de 3 clinicas localizadas na área central 
da cidade,  para a tabulação de dados foi utilizado o software Excel, para a aplicação dos 
questionários tomou-se os devidos cuidados éticos para a não identificação dos clientes 
entrevistados. Resultados - Em relação às vantagens competitivas, os preços dos serviços 
e o bom atendimento são os fatores destacados pelas clínicas, ambas as clínicas entrevista-
das informaram não possuírem um planejamento estratégico formal, registrado. Percebe-
se que as clínicas de estéticas de forma geral tendem a ignorar a necessidade da realização 
de um planejamento estratégico por falta de conhecimento do que se trata, e julgam-se 
incapazes de absorver mais esta atividade.  Discussão -  Segundo OLIVEIRA (2007, p.46) 
a organização desenvolve um planejamento estratégico para a formulação, implemen-
tação, avaliação e controle da estratégia, Segundo KOTLER e ARMSTRING (2008), os 
executivos de hoje em muitos segmentos estão trabalhando para alcançar as vantagens 
competitivas de seus novos rivais globais. A elaboração de estratégias de marketing com-
petitivo começa com uma análise completa da concorrência. A empresa deve comparar 
constantemente seus produtos, preços, canais e promoções com os de seus concorrentes 
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mais próximos Conclusão – Conclui-se que a falta de capacitação técnica para a função 
de gestor é o principal motivo da falta de um planejamento estratégico, aja visto que os 
gestores das clinicas possuírem formação na área da saúde, as variáveis preço do produto 
e praça / localização das clinicas ainda são os principais fatores determinantes para a es-
colha por parte dos clientes do local a ser utilizado os serviços. 



441

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

A INFLUÊNCIA DA CULTURA BRASILEIRA NA CULTURA 
ORGANIZACIONAL

SIMARLY MARIA SOARES1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 
E FACULDADES SANTO AGOSTINHO; SILVÂNIA SOARES SANTOS BRANDÃO2 
- INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS E FACULDADE PRISMA; 
ANA CRISTINA FONSECA DE VASCONCELOS3 - REDE SOEBRAS E FACULDADE 
PRISMA; JUNE MARIZE CASTRO4 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES 
CLAROS E FACULDADES INTEGRADAS PITÁGORAS; HERACLIDES VELOSO 
MARQUES5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS E FACULDADES 
INTEGRADAS PITÁGORAS

1Professora da Universidade Estadual de Montes Claros e Faculdades Santo Agostinho; 
Mestre em Administração / simarly@gmail.com.
2Professora da Faculdade Prisma de Montes Claros e coordenadora do curso Técnico 
em Administração do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais; especialista em 
Marketing / silvania.brandy@gmail.com.
3Professora da Rede Soebras de Ensino e da Faculdade Prisma de Montes Claros; 
Mestre em Desenvolvimento Social / anacfv2006@yahoo.com.br.
4Professora da Universidade Estadual de Montes Claros e Faculdades Integradas 
Pitágoras; Mestre em Administração / junemarize@yahoo.com.br
5Professor da Universidade Estadual de Montes Claros e Faculdades Integradas 
Pitágoras; Mestre em Administração / kid.veloso@yahoo.com.br

O estudo da cultura organizacional tem se tornado cada vez mais importante tendo em 
vista que a cultura representa a base dos valores aceitos por uma sociedade, esses valores 
se refletem internamente nas organizações. Para Motta e Caldas (1997), a cultura é um 
complexo coletivo feito de “representações mentais” que ligam o imaterial e o material, a 
infraestrutura e as superestruturas. Um movimento dialético inevitável entre o que cha-
mamos de material, ou seja, as estruturas econômicas, as técnicas, as estruturas sociais, as 
leis e normas, as vivências concretas, e o que denominamos de imaterial, no qual se en-
contram a vida simbólica e suas representações, ideologias e ideais. O Objetivo é analisar  
a influência da cutura brasileira na cultura organizacional.  A metodologia da pesquisa 
é do tipo bibliográfica e foi realizada com base em fontes secundárias através de material 
já produzido anteriormente. Pode ser considerada do tipo exploratória, quanto o delinea-
mento de objetivos, pois enfatiza a descoberta de ideias, “proporciona a familiaridade com 
o problema de forma a delimitá-lo e auxilia na formulação de hipóteses” (DUARTE; FUR-
TADO, 2014. p. 25). Os resultados indicam  que há uma mistura de raças caracterizadas 
pelas subculturas no Brasil, como cabocla ou mameluca mais presente na região Norte; 
sertaneja no Nordeste e centro-oeste; caipira em São Paulo e Minas Gerais; e no Sul uma 
cultura de gringos pela significativa presença de alemães, italianos e poloneses. Um país 
com muitas particularidades regionais, mas, que apresenta uma certa unidade orgânica 
e caracteriza este povo. É possível , então, identificar traços brasileiros que influenciam 
na cultura organizacional como a hierarquia, personalismo, malandragem, sensualismo 
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e aventureiro (Motta e Caldas, 1998).Conclusão: Sob o aspecto gerencial, é fundamental 
conhecer as características da cultura nacional e organizacional, tendo em vista que mui-
tas práticas são importadas e vêm imbuídas de crenças do país de origem. Ao serem pro-
postas podem gerar resistências por serem contrárias ou apenas diferentes dos indivíduos 
e das organizações. 

Palavras-chave: cultura; cultura organizacional; cultura brasileira.
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A PERCEPÇÃO DO CLIENTE ACERCA DOS ANÚNCIOS VEICULADOS NAS 
TELAS DE CINEMAS DO MONTES CLAROS SHOPPING CENTER

MOREIRA, ANA TALITA ALMEIDA¹; A SANTOS, LEANDRO COSTA DOS1; 
SOUSA, RAYANE PEREIRA1; IVO, NAIARA VIEIRA SILVA2 

1Cadêmica das Faculdades Santo Agostinho.
2Professora das Faculdades Santo Agostinho.

INTRODUÇÃO

Presencia-se atualmente, uma constante evolução nas formas de comunicação existen-
te entre empresas e consumidores. Estas formas de se comunicar tornam-se inéditas ao 
utilizar o advento de novas tecnologias para alcançar os objetivos organizacionais de pu-
blicidade e propaganda. Dessa forma, as empresas varejistas investido em recursos tecno-
lógicos como meio de anúncio de seus produtos e serviços. 

Dentre as tecnologias utilizadas, destaca-se a internet como um meio revolucionário de 
interatividade e alcance junto ao consumidor, através de formatos como: pop ups, e-mail 
marketing, virais, e mídias sociais, dentre outros. Outra forma de tecnologia contempo-
rânea utilizada como meio de propaganda e publicidade são anúncios veiculados em te-
levisores, telões digitais e painéis de LED instalados em localidades estratégicas como: 
esquinas de ruas e sinais de trânsito; organizações - Shopping Centers, por exemplo; e 
veículos de transporte coletivo. 

Nessa linha de inovações surgem os anúncios propagados nas salas de cinema. Tais anún-
cios são veiculados antes do início das seções de entretenimento do cinema, e, podem 
apresentar publicidades voltados tanto para divulgação de produtos e serviços, quanto 
para aspectos sociais e culturais. Este fenômeno do aparecimento de novas tecnologias 
não fica restrito a capitais, mas também em cidades de interior e, principalmente, em ci-
dades polo, a exemplo de Montes Claros, onde os consumidores podem usufruir de salas 
de cinemas modernas que estão no mesmo níveis das demais salas brasileiras, até mesmo 
por se tratar de rede se cinemas. 

De acordo com dados fornecidos pela Cinemídia, na revista Propaganda, a projeção em 
salas de cinemas de propagandas eletrônicas, anúncios, surgiu em 1991, com a própria 
empresa, criada especialmente para esse fim. Duas outras empresas, a Alvorada que é 
uma das maiores exibidoras do país, e a Promocine naquele momento já utilizava as 
salas de cinema com veículo de publicidade, operando com película de 35 mm. As duas 
juntas faturaram em 1991 cerca de US$ 300 mil, sendo que a campanha da M Officer 
era responsável por 60% desse montante. As propagandas tinham uma programação 
irregular, isto é, apareciam com duração variável em algumas sessões, e em apenas algu-
mas salas. Durante um período aconteceram várias experiências, com grandes empresas 
anunciantes. 
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Nos últimos anos esse tipo de veiculação de mensagem vem crescendo bastante, e há vá-
rias percepções sobre as vantagens e desvantagens dessa opção de comunicação. Belch e 
Belch (2014, p 458) relatam algumas dessas vantagens aos anunciantes, como a exposição 
(o número de pessoas que frequentam o cinema é considerável), afeição emocional,custos, 
proximidade e segmentação.

No Brasil, segundo dados da Agência Nacional do Cinema (ANCINE), o número de pes-
soas que frequentam as salas de cinema demonstra um crescimento de 2009 a 2014, acu-
mulado de público de  38,07% .  Neste cenário, em que em um ano mais de 155 milhões 
de pessoas passaram pelas salas de cinemas brasileiras aguçam a atenção das empresas a 
exibirem anúncios comerciais ou institucionais.

Diante do exposto, o que este estudo propõe é identificar a eficácia da publicidade de 
varejo veiculada antes das seções de entretenimento do cinema, através da percepção do 
consumidor quanto ao que foi anunciado. Assim, se faz necessário identificar qual é a 
percepção do consumidor quanto a este tipo de anúncio nas salas de cinema do Montes 
Claros Shopping Center.

METODOLOGIA

Para atender aos objetivos do estudo, foi utilizado o método de pesquisa de campo atra-
vés de entrevista no qual foi feita a aplicação de questionário como forma de coleta 
de dados. Foram analisadas características qualitativas acerca da percepção do cliente 
quanto ao que anúncio veiculado cinema, anterior ao início do filme/sessão. A pesquisa 
foi realizada em uma empresa de cinema no Montes Claros Shopping Center. Foi ela-
borado questionário com 12 questões e aplicado através de abordagem aleatória não 
probabilística, por acessibilidade, no qual foram entrevistadas em momento que aguar-
davam o início do filme, na fila, e também imediatamente posterior à exibição do filme, 
em horários distintos. 

DESENVOLVIMENTO

Muitas são as formas de comunicar ao consumidor um produto ou serviço, e, com a utili-
zação de recursos tecnológicos ou novas tecnologias, os anúncios que se tornam cada vez 
mais atraentes e capazes de influenciar na decisão do consumidor. 

De acordo com Sant’Anna (2006), a publicidade é uma técnica de comunicação em massa, 
que objetiva o fornecimento de informações, desenvolvimento de atitudes e ações que 
seriam benéficas para os que anunciam geralmente para vender produtos e/ou serviços. 
Ainda na visão de Sant’Anna, um anúncio veiculado apresenta o propósito de proporcio-
nar trocas de conhecimento, atitudes e comportamento, e, em última instância obter a 
ação de compra. Na visão de Sampaio (2003, p.11), “a propaganda pode ser definida como 
a manipulação planejada da comunicação visando, pela persuasão, promover comporta-
mentos em benefício do anunciante que a utiliza”. 
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No que tange à percepção do consumidor acerca dos diversos tipos de comunicação, Sa-
mara e Morsch (2005), descreve que os atributos de uma marca, sejam racionais ou emo-
cionais, ou seu posicionamento na mente do indivíduo, se faz por meio de uma comuni-
cação eficiente que mostre os diferenciais de um produto ou serviço. Blackwell, Miniard e 
Engel (2011), complementam tal pensamento, quando descrevem que prender a atenção 
dos consumidores é um dura batalha que a empresas precisam travar, pois os consumi-
dores na atualidade tem muitos afazeres com mais relevância que voltar sua atenção para 
anúncios publicitários. O autor completa afirmando que “prender a atenção dos consu-
midores é um dos maiores desafios enfrentados pelas empresas já atualidade”, assim atuar 
no mercado utilizando de meios que aumentem a intensidade dos seus estímulos, através 
de anúncios que contenham também elementos mais intensos como sons mais elevados 
e cores mais brilhantes, no qual tem mais chances de serem percebidos. Sendo assim as 
telas de salas de exibição de filmes, procuram diversificar como uma forma inovadora e 
complementar o conceito de levar o produto ao consumidor de maneira mais intensa e 
perceptível. (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2011). 

Neste contexto, Kotler e Armstrong (2003) cita que novas tecnologias possibilitando no-
vos caminhos, para que a comunicação possa alcançar segmentos de clientes com mensa-
gens mais personalizadas. Há uma grande gama de variedades destes recursos no qual a 
informática e eletrônica são aliados que muito contribuem para difusão destas tecnologias 
em detrimento gradual do desaparecimento dos que ficam em segundo plano, ou não são 
utilizadas, como alertam  Sant’Anna, Júnior e Garcia (2009), ao afirmar que na prática com 
o fenômeno da internet,  as mídias anteriores “morrem”.

Como mencionado anteriormente, essa mídia também apresenta desvantagens. Na opi-
nião de Belch e Belch (2014), seriam uma possível irritação em relação à indisposição que 
alguns frequentadores podem ter ao assistirem esses anúncios antes dos filmes; os custos  
relativamente altos, principalmente para as propagandas que são exibidas em nível nacio-
nal com maior frequência. Assim, torna-se 20% mais caro que anunciar em outros meios 
com a televisão, sem falar que um fraco nível de penetração, baixa cobertura e níveis de 
repetição muito baixos.

Dessa forma, o uso de anúncios publicitários feitos pelas empresas de varejo em telas de 
cinema se configura como uma nova forma de comunicar com o consumidor através de 
recursos cada vez mais tecnológicos que pode ter o poder de imprimir em um produto, 
serviço ou marca, mas que se não for bem planejado pode não atingir o público alvo, ge-
rando assim dispêndio desnecessário.

Sant’anna, Júnior e Garcia (2009, p.219 ), relata que “novos formatos de cinema, de base 
digital, pretende oferecer mais vantagens para anunciantes, graças a velocidade de comu-
nicação entre anunciante e sala de exibição, possibilitando conteúdos específicos para uma 
sala de cinema em um determinado horário”. O autor ainda afirma que há um aproveita-
mento do material que já é usado em comercial de televisão. No entanto, as possibilidades 
que o próprio ambiente de cinema gera, tem instigado os profissionais de publicidades 
para anúncios específicos para este tipo de mídia. Nakamura (2009), completa este enten-
dimento quando diz que enquanto instrumento de anúncio, o cinema funciona como um 
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meio complementar de uma campanha publicitária e que é mais indicado para campanhas 
locais ou regionais.  O autor detalha ainda mais, este regionalismo, quando afirma que é 
indicado para coberturas geográficas até mesmo por bairros nas grandes cidades.  Dessa 
maneira, cabe às empresas, entender seus objetivos e a capacidade de alcance de cada mí-
dia avaliação a aceitação e percepção dos consumidores.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O cinema ao qual ocorreu a pesquisa de campo se estabelece dentro do maior Shopping Center 
de Montes Claros onde circula cerca de 510.000 pessoas por mês, O shopping fica localizado  
em torno do  terminal rodoviário e um pequeno centro comercial no bairro Cidade Nova.

A pesquisa aconteceu em junho/15, contemplando o fluxo de entrada e de saída da ses-
sões. O cinema é composto por 6 salas de exibição incluindo o formato 3D. De acordo 
com os dados  coletados, foi observado um público em sua maioria jovens, sendo 48,38% 
tem até 25 anos, o que vai de encontro com os dados do IBOE realizada nas principais 
capitais, apresentada anteriormente, onde jovens até 24 anos soma 45% da pesquisa. A 
pesquisa identificou que as mulheres são minorias no cinema, representam 48,38% dos 
entrevistados, revelando um perfil diferente da pesquisa nacional realizada pelo IBOPE, 
onde as mulheres representaram 52% do público frequentador de cinemas. Talvez pode 
ser relacionado ao aspecto regional da região.

No que se refere a frequência ao cinema, 38,70% dos entrevistados vão ao cinema duas ve-
zes ou mais no mês, 50% deles trabalham e  tem curso superior os demais tem ensino mé-
dio, o que pode revelar um grupo com forte potencial de consumo. Ao passo que  32,25% 
vão ao cinema  em média uma vez no mês e destes também 50% trabalham, este ainda 
assim é um grupo com um bom potencial de consumo. Do total de entrevistados, 54,83% 
estão trabalhando,  29,03% estão desempregados e 16,08% são estudantes.

O fator importante é fixação da marca ou produto na memória do consumidor e que eles 
lembrem do que foi anunciado para que no momento da compra, ele  seja influenciado a 
decidir comprar o produto ou serviço relativo ao que foi anunciado. Neste sentido , Mowen 
e Minor, (2003, p. 42) descrevem que “um dos problemas relatados com mais frequência 
pelos profissionais de marketing é o de fazer os consumidores captarem, compreenderem 
e se lembrarem das informações sobre um produto ou serviço”. Para os autores, tal pro-
blemática se torna ainda mais crítica em relação aos anunciantes, visto que, quando não é 
possível expor os consumidores à mensagem, com o objetivo de compreendê-la e lembrar-
se dela, todo investimento se torna inútil. 

Baseado nesta premissa os entrevistados foram questionados  sobre sua lembrança da pu-
blicidade que antecede ao filme exibido, 73% dos entrevistados, se lembram de ter havido 
um anúncio e, destes, 27% não se lembravam dos anúncios. 

Ao serem questionados sobre qual produto ou serviço foi anunciado, 72,72% se lembra-
vam de um ou mais produtos anunciados citando inclusive os nomes dos anunciantes  
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atuais, feitos  na data da entrevista e, ainda, anúncios que não estavam mais sendo veicu-
lados. Já 27,27% se lembra que algo foi anunciado mas não soube dizer exatamente qual 
produto, serviço ou marca. Tal resultado pode confirma a assertiva de ser uma mídia com 
potencial, uma vez que o consumidor está menos disperso e envolvido como as mensa-
gens anunciadas na tela. Outra situação apontada por Samara e Morsh (2005) é associar a 
oportunidade da mídia e o interesse do consumidor.

Ao serem indagados sobre o que foi interessante no anuncio, os dados revelam atenção às 
empresas anunciantes, no que se relaciona os anúncios à emoção do expectado. Apenas 
26,66% dos entrevistados disseram que sim, ou seja, o anuncio despertou algum interesse, 
e a grande maioria 83,34% não teve interesse pelo que foi anunciado. Por mais que seja 
uma mídia complementar, esta também deve ser tão interessante quanto às outras publi-
cidades produzidas, no entanto, reforçam os autores pesquisados que, a mídia em telas de 
cinema deve ser associada ao filme posterior a ser exibido.

Além do inexpressivo resultado no que se refere ao interesse do público consumidor, o es-
tudo também revela que 50% é indiferente ao fato de ser veiculado os anúncios antes da exi-
bição do filme, do total de entrevistado 50% não tem opinião formada, fator este que pode 
ser explorado pelos anunciantes de forma a mudar a opinião deste expectador, para que os 
esforços sejam melhor aproveitados e o risco de falta de assertividade seja amenizado.

A pesquisa ainda opinou sobre a publicidade que os consumidores demonstram interesse.  
15% gostaria de ver anúncios  relacionados a área de tecnologia, principalmente , no to-
cante a eletrônica e informática. Igualando ao número anterior, 15% não concordam com 
este tipo de anúncio, chegado a haver relatos de que “foi ao cinema para assistir filme e não 
ver propaganda”. Os demais foram distribuídos entre artigos que de preferência pessoal, 
sendo lembrados anúncios sobre entretenimento e artigos esportivos 5% ficando com 5%  
cada um.

Com os dados revelados, a pesquisa atende a expectativa do estudo trazendo dados que 
podem esclarecer o principal motivo pelo qual ele foi aplicado, no sentido de identificar 
sua eficácia a deste tipo de anúncios nas telas de cinema. Contudo, ressalta-se que a esco-
lha dessa mídia deve ser estudada e coerente com o objetivo de comunicação estabelecido 
pela empresa anunciante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Há uma grande oportunidade na área publicitária no emprego de novas tecnologias. Com 
o grande avanço tecnológico e sua rápida expansão a nível mundial, abre-se um leque de 
opões para profissionais da área. Dentre estas possibilidades os cinemas se mostram como 
uma ótima oportunidade para ganhos por parte dos anunciantes, pois possibilita demons-
trar seu produto de forma a não permitir o expectador desviar sua atenção, pois não é pos-
sível mudar de canal e o acesso a saída do local de exibição do filme é mais restrito. Além 
disso a alta resolução dos modernos telões a sonorização de qualidade e o próprio am-
biente, são fatores que contribuem para “prender” a atenção do consumidor em potencial.
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Também a crescente procura por este tipo de lazer demonstrada nos dados, vem compro-
var mais uma vez que é viável anunciar neste tipo de mídia.

O estudo pode demonstrar que mesmo uma parcela não tem interesse em ver anúncios 
em cinemas, mas um boa parte deste público tem pensamento contrário e gostariam de 
ver produtos do seu interesse ser anunciado, sendo um bom segmento, as empresas de 
marca e produtos tecnológicos. 

Também é fator de oportunidade captar a atenção dos expectadores que são indiferentes a 
este tipo de anúncio, pois a metade dos entrevistados tem este pensamento que podem ser 
trabalhados com campanhas publicitárias caritativas e inovadoras.

O estudo pode comprovar ainda o entendimento de Nakamura (2009) quando afirma que 
este tipo de anúncio é apropriado para anunciantes Locais ou regionais, pois no ato da 
pesquisa, pode ser observado um anúncio institucional da Polícia Militar e um comercial 
de empresa local de criação de comerciais de TV. ha uma oportunidade neste segmento 
publicitário, mas há ainda a necessidade de maior aderência por parte o  dos anunciantes 
locais para este novo tipo ferramenta tecnológica.
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RESUMO

Introdução - A presente pesquisa contemplou um estudo sobre o uso de estratégias de 
marketing utilizadas para a captação de clientes no segmento de restaurantes localiza-
dos na área central no munícipio de Montes Claros / MG, teve como objetivo identificar 
as formas com que estão sendo utilização as estratégias de marketing pelos restaurantes, 
identificar as variáveis do ambiente interno e externo que proporcionam a captação de no-
vos clientes, verificar a existência de outros atrativos que satisfaz as necessidades do seus 
clientes. Metodologia - A pesquisa caracteriza-se como sendo do tipo descritivo, com 
características de estudo de caso múltiplo, a estratégia adotada foi de ordem Quali-quan-
titativa, sendo utilizado como instrumento de coleta de dados  um questionário semies-
truturado aplicados aos clientes e realizado entrevistas com os proprietários dos restau-
rantes, a amostra foi não probabilística tendo sido pesquisado um total de 10 restaurantes 
localizados no centro do município de Montes Claros / MG, para a tabulação de dados foi 
utilizado o software Excel, para aplicação dos questionários tomou-se os devidos cuidados 
éticos para a não identificação dos clientes entrevistados. Resultados – Constatou-se que 
60 % dos restaurantes pesquisado estão em atuação a mais de 4 anos, 70% destes realizam 
alguma ação de marketing para captação de clientes, na opinião do estabelecimentos 50% 
acreditam ser o serviço de garçom o serviço mais utilizado e percebidos pelos clientes, 
39% dos clientes afirmam ser o almoço e o jantar o tipo de serviço mais consumido nes-
tes estabelecimento. Discussão – Segundo LOVELOCK (2001) classifica serviços como 
sendo um ato ou desempenho oferecido por uma parte ou outra, ou seja, o serviço pode 
estar conectado a oferta de um produto e seu desempenho é essencialmente intangível, 
segundo SANTOS (2000, P. 110) a estratégia de marketing de serviço é fundamental para 
o sucesso da empresa num ambiente competitivo. Conclusão – Constatou-se que 70% dos 
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entrevistados utilizam estratégias de marketing de serviço como, treinamento dos colabo-
radores para que tenha um serviço de qualidade, o nível de satisfação perante a qualidade 
do serviço do estabelecimento foi considerado muito bom, as principais variáveis do am-
biente que atraem os clientes foram as promoções e descontos oferecidos nos produtos, as 
comemorações em festividades, além da oferta de música ao vivo. 
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RESUMO

Introdução – A pesquisa retratou sobre a utilização do C.R.M software utilizado para 
auxiliar na gestão de relacionamento / fidelização com os clientes utilizada por uma con-
cessionaria de veículos localizada na cidade de Montes Claros / MG, a pesquisa teve como 
objetivo geral analisar a importância da utilização do C.R.M - Gestão de Relacionamento 
com o Cliente, e como objetivos específicos, identificar os motivos que levam a fidelização 
do cliente, verificar o nível de conhecimento dos vendedores, e ainda identificar os princi-
pais recursos do software disponíveis e utilizados pela equipe de vendas. Metodologia - A 
pesquisa caracteriza-se como sendo do tipo descritivo, com características de estudo de 
caso, a estratégia adotada foi de ordem quantitativa, sendo utilizado como instrumento 
de coleta de dados  um questionário semiestruturado, a amostra foi não probabilística 
tendo sido pesquisado um total de 15 colaboradores, para a tabulação de dados foi uti-
lizado o software Excel, para aplicação dos questionários tomou-se os devidos cuidados 
éticos para a não identificação dos entrevistados. Resultados – Do total de colaboradores 
entrevistados 94% afirmam que o software auxilia na qualidade da prestação de serviço, 
47% consideram as informações disponíveis para consultas importantes, 47% consideram 
o software de fácil utilização, 53% são da opinião que o recurso mais utilizado é o cadastro 
de clientes, seguido com 33% do agendamento de serviços. Discussão Segundo FERRO 
(2003) o marketing de relacionamento objetiva o estabelecimento de relacionamentos 
mutuamente satisfatórios de longo prazo com fim de auferir e reter sua preferência e seus 
negócios no longo prazo, de acordo com OLIVEIRA (2001) destaca que algumas ferra-
mentas CRM absorvem vários serviços que possibilitam identificar os padrões de compra 
dos clientes de maneira individual. Conclusão – Contatou-se que o programa é importan-
te, pois as informações inseridas são utilizadas pelos consultores em novas negociações na 
venda de novos produtos e serviços, percebeu-se que para este segmento um dos fatores 
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importantes para a fidelização de clientes, é o atendimento personalizado, sendo que o 
software CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) representa uma ferramenta que 
possibilita conhecer o cliente de forma individualizada.
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RESUMO

Introdução – A pesquisa tratou do estudo do uso do marketing digital como meio de 
divulgação de empresas e produtos no ambiente virtual, esta pesquisa tem por objetivo 
verificar a aceitação e uso das redes sociais pelos acadêmicos do curso de administração 
de uma IES localizada na cidade de Montes Claros / MG, verificar a frequência de aces-
so as redes sociais por parte dos entrevistados. Metodologia - A pesquisa caracteriza-se 
como sendo do tipo descritivo, com características de estudo de caso, a estratégia ado-
tada foi de ordem quantitativa, sendo utilizado como instrumento de coleta de dados  
um questionário semiestruturado, a amostra foi não probabilística tendo sido pesquisado 
um total de 60 acadêmicos, para a tabulação de dados foi utilizado o software Excel na 
construção de tabelas e gráficos, para aplicação dos questionários tomou-se os devidos 
cuidados éticos para a não identificação dos clientes entrevistados. Resultados – 82% dos 
entrevistados percebem as propagandas de empresas divulgadas na rede social Facebook, 
24% dos entrevistados confirmaram que já realizaram algum tipo de compras motivadas 
por esta mídia de divulgação, 74% dos entrevistados confirmaram que sofreram influencia 
no consumo de produtos em função das propagandas originadas pela rede social. Discus-
são- Para Kotler (2000) a internet, rede mundial de computadores, trouxe a possibilidade 
de uma comunicação global em que seus usuários, além do acesso a imagens, textos, sons 
e gráficos integrados, podem ter um correio eletrônico e ainda comunicar-se com outros 
usuários em tempo real e em lugares diferentes, trocando experiências, informações, fa-
zendo compras e realizando negócios, ainda segundo Kotler (2000) relata que os consu-
midores, por meio das ferramentas de busca de informações disponíveis na internet, estão 
mais interessados em conhecer as vantagens e desvantagens dos produtos e serviços dos 
quais necessitam com a atenção voltada para vários aspectos como, por exemplo, a marca, 
o preço, os atributos e a qualidade  Conclusão – Conclui-se que a comunicação via rede 
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social facebook e sim muito eficiente no que se refere ao poder de influenciar o consu-
midor, constatou-se ainda uma mudança no comportamento do consumidor quanto aos 
meios utilizados de acesso a informações de produtos e serviços das empresas, a maioria 
dos entrevistados reconhecem a eficiência no meio de divulgação dos produtos tendo em 
vista que 70% dos entrevistados declararam acessar as redes sociais diariamente.



456

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

A UTILIZAÇÃO DO MARKETING PARA A PROMOÇÃO DE PRODUTOS COM 
MARCA PRÓPRIA DE UMA MICROEMPRESA DO SEGMENTO DE VESTUÁRIO 

DA CIDADE DE MONTES CLAROS / MG
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3Mestre em Administração pela FEAD.
4Especialista em Finanças e Controladoria pela UNIMONTES.
5Acadêmico em Administração FIPMoc – Faculdades Integradas Pit
6Mestre em Administração pela FEAD.

RESUMO

Introdução - A presente pesquisa teve discussão voltada à utilização do marketing para a 
promoção de produtos com marca própria de uma microempresa do segmento de vestuá-
rio localizada na cidade de Montes Claros / MG, este pesquisa buscou-se, como objetivo 
analisar a relação do uso do marketing em uma microempresa do segmento de vestuário 
com confecção própria e sua relação com o cliente, procurou-se ainda conhecer as princi-
pais ferramentas de marketing que exercem  maior influência no processo de decisão dos 
consumidores, por fim pretendeu-se descobrir o impacto da imagem da empresa de con-
fecção com marca própria. Metodologia - A pesquisa caracteriza-se como sendo do tipo 
descritivo, com características de estudo de caso, a estratégia adotada foi de ordem quanti-
tativa, sendo utilizado como instrumento de coleta de dados  um questionário semiestru-
turado, a amostra foi não probabilística tendo sido pesquisado um total de 30 clientes cuja 
escolha deu-se de forma aleatória empresas, para a tabulação de dados foi utilizado o soft-
ware Excel na construção de tabelas e gráficos, para aplicação dos questionários tomou-se 
os devidos cuidados éticos para a não identificação dos clientes entrevistados, garantindo 
assim a total isonomia e imparcialidade dos dados. Resultados - Esta pesquisa apontaram 
que, para mais da metade dos clientes questionados, o fato da empresa possuir uma marca 
própria tende a influenciar na sua decisão de compra e que o atendimento oferecido pela 
empresa é um dos fatores mais influentes, além dos preços e qualidade do produto, 67 % 
afirmam que por tratar-se de uma marca de uma empresa da região acaba passando uma 
credibilidade maior, gerando um volume maior de vendas. Discussão - De acordo com 
KURTZ (2008), o Mix de comunicação apresenta o objetivo de prover informações ao 
consumidor, aumentar a demanda, diferenciar o produto, acentuar o valor do produto e 
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estabilizar as vendas. Segundo Oliveira (2008) destaca ainda que todas as marcas próprias 
são vendidas inicialmente apenas nos estabelecimentos pertencentes ao varejista detentor 
da marca. Conclusão -  Esta pesquisa foi de grande relevância uma vez que se se constatou 
que fatores como a marca se conhecida, por tratar-se de uma empresa localizada na pró-
pria região, e pelo tempo em que está atuando mais de 3 anos, todos estes fatores exercem 
influencias nos consumidores no momento do ato da tomada de decisão para a compra. 
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APLICAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE MARKETING FRENTE ÀS PRINCIPAIS 
CAUSAS DE EVASÃO EM UMA ESCOLA DE IDIOMAS EM MONTES CLAROS 

AGUIAR, HANNS MÜLLER C. 1 – EGRESSO DAS FACULDADES SANTO AGOSTINHO; 
GUIMARÃES, DANIELA MOURA ²- ACADÊMICA DAS FACULDADES SANTO 
AGOSTINHO; SOUTO, KARINE GOMES DOS SANTOS ³ - PROFESSORA DAS 
FACULDADES SANTO AGOSTINHO; ANDRADE, CHRISTIANE OLIVEIRA4  -  
PROFESSORA DAS FACULDADES SANTO AGOSTINHO E UNIMONTES; IVO, 
NAIARA VIEIRA SILVA 5 – PROFESSORA DAS FACULDADES SANTO AGOSTINHO

1 INTRODUÇÃO

O uso de palavras estrangeiras, a difusão de programas em outros idiomas e o aumento do 
comércio exterior podem ser salientados como importantes fatores do fenômeno da glo-
balização em diversas esferas da sociedade. A necessidade do aprendizado de outros idio-
mas é latente, sendo essencial para a entrada no mercado atual de trabalho, uma vez que se 
apresenta mais competitivo e dinâmico. A globalização, como analisada por Ortiz (2006), 
é um efeito que acontece preferencialmente no idioma inglês, pois ele detém uma posição 
prioritária, sendo principal instrumento de comunicação e fomento da globalização.

A língua inglesa está presente no dia a dia através de músicas, propagandas, programas 
de televisão e mesmo em vocábulos agregados ao nosso idioma, como shopping centers, 
feedback, selfie, entre outros, que são indicadores da onipresença dessa língua no contexto 
brasileiro.

Condição que pode ser comprovada pelo pela pesquisa da Global English Corporation 
(2013), a qual revela que o inglês é oficialmente a língua dos negócios, presente em ne-
gociações internacionais e influente no mercado internacional, uma vez que demonstra 
como o idioma inglês é utilizado no business, sendo que, dos executivos entrevistados, 
91% dos executivos entrevistados acreditam que o inglês e o principal idioma nos negó-
cios; apenas 9% discordam de tal assertiva, não sabem ou não responderam à pesquisa. 

Portanto, a necessidade do aprendizado de outros idiomas é latente, sendo essencial para 
a entrada no mercado atual de trabalho, uma vez que se apresenta mais competitivo e di-
nâmico. A língua inglesa está presente no dia a dia através de músicas, propagandas, pro-
gramas de televisão e mesmo em vocábulos agregados ao nosso idioma, como shopping 
centers, feedback, selfie, entre outros, que são indicadores da onipresença dessa língua no 
contexto brasileiro.

Outra pesquisa que reforça a importância do idioma inglês, trata-se da pesquisa intitulada 
“Demandas de Aprendizagem de Inglês no Brasil”, realizada pelo Instituto de Pesquisa 
Data Popular (2013) buscou-se compreender o mercado brasileiro do setor de escola de 
idiomas.     Entretanto, cabe salientar, que em razão dos problemas educacionais brasilei-
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ros na área de ensino de língua estrangeira, seja pela deficiência na composição da matriz 
curricular, falta de professores com qualificação, falta de material didático adequado ou 
salas superlotadas. O público interessado em adquirir uma segunda língua começou a 
procurar os institutos privados de ensino de línguas. Houve, inclusive, uma proliferação a 
partir da década de 1960 (LEFFA, 1999). 

A partir disso, tem-se a importância das escolas de cursos livres no Brasil, que fomentam 
e incentivam o mercado de aprendizado de idiomas, possibilitando, assim, mais opções 
àqueles que detém esse conhecimento. Antigamente, no segmento educacional o foco está 
na captação de novos clientes. Hoje, entretanto, é latente a preocupação em retê-los, visto 
um setor com mais concorrência e similaridades. Logo, a importância de satisfazer e, con-
sequentemente, manter esses clientes na empresa é precípua. Situação que não se difere 
dos cursos livres. O crescimento do número de escolas de cursos livres na cidade de Mon-
tes Claros, em Minas Gerais, e a alto índice de evasão e a escassez de produções científicas 
sobre o assunto serviram de estímulos para este estudo.

Dentre os vários problemas enfrentados por esse tipo de instituições de ensino, a perda 
de alunos – evasão – acaba sendo a grande causadora de problemas na empresa; além 
de uma série de repercussões negativas, as econômicas acabam prejudicando-as bastante 
Veloso (2000, p. 14) assegura que a evasão de estudantes é algo complexo e acrescenta que 
nos últimos anos, esse tema tem sido objeto de alguns estudos e análises, especialmente 
nos países do primeiro mundo, e têm demonstrado não só a universalidade do fenômeno 
como a relativa homogeneidade de seu comportamento em determinadas áreas do saber, 
apesar das diferenças entre as instituições de ensino e das peculiaridades sócio-econômi-
co- culturais de cada pais. 

Contudo, há, ainda, um desconhecimento em relação ao marketing educacional no Brasil, 
conforme Braga (2002), o que dificulta a adoção das estratégias e planejamentos adequa-
dos ao setor. Nas escolas de idiomas, o produto são os serviços educacionais, com várias 
possibilidades de cursos. O preço é o valor cobrado por tais cursos, a partir da análise de 
demanda, concorrência e custos. A promoção, no marketing educacional diz respeito à 
comunicação para o mercado visando o fortalecimento de marca. Já o ponto (distribui-
ção) pode fazer diferença por questões logísticas, por exemplo. Afinal, acredita-se que o 
valor do serviço de ensino é elevado e não atende somente ao indivíduo, mas também a 
família e a sociedade, em si. A educação, em especial a de qualidade, é primordial para o 
desenvolvimento do ser e do mundo ao seu redor.

Lovelock e Wright (2001) ainda acrescentam que os serviços têm quatro característi-
cas principais, que influem enormemente na elaboração de programas de marketing. 
Acredita-se portanto, que o ensino de uma língua estrangeira é intangível, pois não 
podem ser visto, sentido, ouvido, cheirado ou provado. É inseparável, já que é produzi-
do e consumido ao mesmo tempo. É perecível, porque não pode ser estocado. Por fim, 
é variável, uma vez que depende de quem o fornece. Facó (2005) adiciona mais uma 
peculiaridade concernente ao serviço de uma língua estrangeira, a interferência. Para o 
autor, a interferência na prestação de serviço educacional acontece já que o serviço é to-
talmente dependente do seu cliente, o aluno.  Por isso, a necessidade de se relacionar de 
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forma adequada e com inteligência gerencial. A aplicação de ferramentas de Marketing 
de Relacionamento é considerada adequada, uma vez que o cliente avalia o serviço por 
longos períodos de tempo. 

Por fim,  os estudos de evasão têm disponibilizado informações aos pesquisadores para 
que criem-se mecanismos para evitar a evasão no setor, assegurando maior rentabilida-
de e satisfação dos clientes. Portanto, o presente estudo tem como objetivo identificar as 
causas da evasão em uma escola de idiomas em Montes Claros, Minas Gerais e possíveis 
estratégias de marketing na tentativa de reduzir tal cenário.

2 METODOLOGIA

O trabalho realizado é de caráter exploratório, devido à falta de estudos em relação à eva-
são em cursos livres. Também considerada descritiva, pois o método de pesquisa utilizado 
foi o de entrevistas respondidas por alunos evadidos no ano de 2014, no momento da 
desistência da matricula, a partir de um questionário escrito entregue a eles. Além disso, 
extensa pesquisa bibliográfica foi realizada, para buscar estratégias de marketing  perti-
nentes ao tema em questão. 

O levantamento de dados foi realizado no mês de maio de 2015. O estudo foi realizado de 
fontes primárias, através de questionários aplicados junto aos alunos evadidos da escola 
em questão. Todos os alunos evadidos receberam o questionário, e a amostra considera-
da representa os alunos que se disponibilizaram a respondê-lo, sendo assim, considerada 
uma amostra não probabilística, por acessibilidade. Um pré-teste foi realizado para verifi-
car a qualidades das questões. Os dados coletados foram processados no Microsoft Excel, 
através de planilhas e gráficos, baseando-se em métodos estatísticos. Após a análise das 
informações, os dados relevantes foram refinados. 

O estudo foi realizado na empresa NEXT IDIOMAS, empresa do setor de prestação de 
serviços educacionais, com foco no ensino de línguas estrangeiras, com sede em Montes 
Claros – Minas Gerais onde atua há três anos no mercado educacional e atende aproxima-
damente 500 alunos por semestre.

3 DISCUSSÃO DE RESULTADOS

A pesquisa realizada contou com a análise de 211 questionários, sendo 193 respondidos 
em sua totalidade e utilizados para a amostra. Esses questionários foram respondidos por 
alunos evadidos no ano de 2014. O perfil e principais causas de evasão foram levados em 
consideração e os dados serão apresentados em formas de tabelas e gráficos.

A seguir, a Tabela 1 apresenta todas as questões referentes ao perfil do aluno evadido rea-
lizadas no estudo.
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TABELA 1 – Análise do Perfil do Aluno Evadido
VARIÁVEL TIPO Nº %

Sexo Masculino 116 60,10%
Feminino 77 39,90%

Idade
Menos de 20 91 47,15%
Entre 20 e 30 81 41,97%
Mais de 30 21 10,88%

Estado Civil
Solteiro 158 81,87%
Casado 27 13,99%
Separado/Divorciado 8 4,15%

Filhos Sim 20 10,36%
Não 173 89,64%

Trabalha Sim 80 41,45%
Não 113 58,55%

Fonte: dados da pesquisa, 2015 

Tabela 1 apresenta o perfil do pesquisados. Observa-se que dos 193 alunos entrevis-
tados, 116 (60%) são do sexo masculino e 77 (40%) são do sexo feminino; 91 (47%) 
alunos evadidos têm 19 anos ou menos, 81 (42%) têm entre 20 e 30 anos e 21 (11%) 
têm mais de 31 anos de idade; 158 (82%) entrevistados evadidos são solteiros e 173 
(89%) não têm filhos; 80 (41%) ainda não trabalham e outros 113 (58%) já estão inse-
ridos do mercado de trabalho.

De acordo com Moutella (2004), conhecer o perfil do seu cliente ajuda o administrador 
na melhor adequação e distribuição dos seus recursos; além disso, possibilita uma melhor 
tomada de decisão ao fornecer informações que podem ser trabalhadas de forma quanti-
tativa, trazendo maior segurança e acurácia às decisões adotadas.

Os dados da pesquisa indicam que da amostra coletada, 193 alunos evadidos no ano de 
2014, grande parte deles têm menos de 30 anos, são solteiros e não tem filhos, o que de-
monstra que esse perfil sofre maior inclinação de evadir a escola; ainda, com um índice 
de 20% a mais, os alunos do sexo masculino evadiram mais que as alunas no ano citado.

Além de caracterizar o perfil do aluno evadido, um dos objetivos da pesquisa foi verificar 
os cursos com maior taxa de evasão. As seguir, apresenta-se os públicos-alvo de cada curso 
oferecido pela escola, a saber, kids (Crianças de 4 a 10 anos),American English in Mind 
(Pré-adolescentes de 11 a 14 anos), Four Corners (Adolescentes e Adultos a partir dos 15 
anos) Passages Adultos a partir dos 18 anos e Outros Idiomas (Adolescentes e Adultos a 
partir dos 15 anos - Espanhol, Italiano, Frances, Japonês e Alemão).

O próximo gráfico revela, a questão essencial desse estudo: as causas da evasão, pontuados 
pelos pesquisados. A identificação e conhecimento dessas causas são importantes para 
aplicação das  estratégias de marketing sejam aplicadas como pode ser observado no Grá-
fico 2, a seguir
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GRÁFICO 1  – Causas da Evasão

Fonte: elaborado pelo autor.

A dificuldade de conciliar horários foi a causa mais citada entre os alunos evadidos, 70 
deles declararam que a incapacidade de ajustar os horários de todas as atividades desen-
volvidas foi o motivo pelo qual eles tiveram de sair da escola; 49 alunos disseram que a 
dificuldade para pagar pelo curso foi a causa de sua evasão; a desmotivação, relacionada 
a falta de vontade para continuar o curso, foi alegada por 31 alunos, que acabaram por 
desistir do curso; 17 alunos tiveram de sair do curso, pois mudaram de localidade, impos-
sibilitando o acesso à escola; por razoes administrativas, algumas turmas são encerradas, 
logo, 15 alunos acabaram desistindo, pois suas turmas não tiveram continuação; 7 alunos 
alegaram insatisfação em relação ao seu curso e/ou a escola; por fim, apenas 4 alunas de-
sistiram do curso por terem ficado gravidas.

De acordo com Biazus (2004), a evasão, na maioria das vezes, é ocasionada quando o 
aluno não tem tempo disponível para realizar o seu curso, fato comprovado na pesquisa 
realizada, com 36% dos alunos parando o curso devido a tal razão. Diante, também, da 
situação econômica do país no último ano, pode-se confirmar o que foi dito por 49 alunos, 
que alegam a dificuldade financeira como motivo principal de sua desistência.

A desmotivação (16% dos alunos evadidos) pode representar um alerta, já que pode re-
presentar percalços que a empresa deve ultrapassar para que os alunos sejam mais motivos 
no ambiente escolar; as turmas encerradas (8% dos alunos evadidos) devem ser evitadas 
para que não provoquem insatisfação, que foi responsável por 4% dos alunos evadidos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O segmento de educação se tornou um negócio atrativo. Nessa seara, discute-se a con-
corrência no setor de cursos livres, que gera uma maior dificuldade para as empresas na 
captação e, principalmente, a retenção dos alunos. Isso provoca uma constante busca de 
informações, por parte das empresas, para sobreviver em tal mercado. Daí a importância 
da empresa conhecer seu mercado, buscar estratégias eficazes e distribuir seus recursos 
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de forma eficiente para conseguir atingir o seu público e lidar com a concorrência. Até 
porque , antigamente, no segmento educacional o foco está na captação de novos clientes. 
Hoje, entretanto, é latente a preocupação em retê-los, visto um setor com mais concorrên-
cia e similaridades.

Através do estudo do referencial teórico e dos dados coletados, pôde-se  inferir que con-
quistar os clientes atuais é uma maneira eficaz e menos custosa para reduzir a taxa de eva-
são na escola de idiomas em questão. Criar mecanismos que provoquem a satisfação dos 
alunos que já estudam na escola evita gastos futuros com a captação de novos e diminui, 
por consequência, o número de evadidos.

A escola de idiomas deve elaborar estratégias para que a evasão por desmotivação seja 
diminuída, através de políticas que promovam maiores estímulos e tragam maior dina-
mismo na relação escola x cliente. Todos os fatores internos que contribuam para essa des-
motivação devem ser observados, para que não sejam propulsores da tomada de decisão 
em deixar a escola.

A escola, além disso, deve evitar o fechamento de turmas, pois muitos alunos só podem 
estudar em horários predeterminados. Ao encerrar turmas, a escola limita as opções dos 
alunos, gerando, como resultado, insatisfação.

As ferramentas de Marketing, mais especificamente as de Relacionamento, devem ser 
aplicadas para que a percepção dos alunos em relação a escola seja sempre mensurada. A 
Coleta de Sugestões e o Atendimento a Reclamações devem fornecer informações para a 
melhora continua da empresa, sempre em prol dos seus clientes. 

O Marketing Educacional, logo, representa grande parte do sucesso da empresa, devendo 
ser trabalho de forma mais intrínseca e sistêmica, atrelado aos processos administrativos; 
sua aplicação será percebida pelo cliente, caso utilizado com sucesso. 
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INTRODUÇÃO

Em busca de desempenho superior, novos conceitos são incorporados como possíveis 
estratégias empresariais, dentre eles o conceito de “responsabilidade social”. Acredita-se 
que as práticas de responsabilidade social podem ser entendidas como uma convergência 
de interesses entre sociedade, empresa e Estado. Isso porque um investimento bem suce-
dido pode aumentar a produtividade e criação de novos produtos e serviços, gerar mais 
empregos, ser vetor de competitividade e solucionar demandas sociais como saúde, meio 
ambiente e complexos urbanos, considera Drucker (2008).

Seja pela urgência de um realinhamento comportamental corporativo já exigido pela so-
ciedade ou mesmo por inteligência empresarial, a adoção de práticas socialmente respon-
sáveis busca pela mudança no comportamento de todos os stakeholders  a fim ampliar a 
base de clientes, criar novos espaços de mercado, reinventar os processos para oferecer 
solução total ao cliente, mesmo que essas ofertas transcendam as ofertas tradicionais da 
empresa. 

Dessa forma, a prática sistemática sustentável pode ser uma vantagem competitiva, deno-
minada por Porter (2004) como uma capacidade de criação de valor acima da média de 
seus concorrentes. De acordo com Melo Neto e Froes (2004, p. 42) “estamos definitiva-
mente diante de um novo paradigma que engloba a busca de solução dos problemas so-
ciais, o empenho na melhoria da qualidade de vida e a aposta nas conquistas significativas 
de cidadania”.

Essas mudanças no cenário concorrencial chegam às Instituições de Ensino Superior (IES) 
e exige de seus gestores um novo posicionamento.  Em 2005, o Ministério da Educação 
incorpora ao roteiro de avaliação, o desdobramento da terceira dimensão da Avaliação 
Institucional instituída do Sistema Nacional de Avaliação de Ensino Superior (SINAES) 
que abordam as contribuições inovadoras das práticas de responsabilidade social nas IES.

A partir da reafirmação dessa postura no principal mecanismo brasileiro de avaliação do 
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ensino superior, torna-se evidente a necessidade de discutir as práticas de responsabili-
dade social no segmento educacional. No entanto, os autores Melo Neto e Froes (2004) 
fazem inferências quanto aos interesses não explícitos das práticas de responsabilidade so-
cial, afirmando que a miopia do discurso altruísta é refutada pelo sistema capitalista. Entre 
tantos questionamentos, destacam-se aqueles direcionados ao marketing, ou melhor, às 
estratégias de marketing que exercem influência sobre a percepção dos stakeholders.

Neste contexto, o presente estudo, de natureza revisional e reflexiva, pretende discutir o 
teor mercadológico das práticas de responsabilidade social implícitas nas atividades do 
ensino superior. Este estudo centra-se em investigar a possível relação entre as práticas de 
responsabilidade social pelas Instituições de Ensino Superior e estratégias de marketing. 

2  REFERENCIAL TEÓRICO

2.1  O que é responsabilidade social?

A idéia de responsabilidade social incorporada às organizações é relativamente recente. 
Segundo Melo Neto e Froes (2004, p.78), o conceito de responsabilidade social está re-
lacionado aos principais vetores que direcionam o processo de gestão, que consiste na 
decisão da empresa em apoiar o desenvolvimento da comunidade onde atua, preservar 
o meio ambiente, investir no bem-estar de seus funcionários e dependentes, promover 
comunicações transparentes, dar retorno aos acionistas, assegurar sinergia entre os par-
ceiros e garantir a satisfação dos clientes e/ou consumidores. 

 ... é assegurar o desempenho ético correto e o desempenho ambiental 
adequado da empresa, melhorar a qualidade de vida de seus funcioná-
rios e dependentes, usar o poder e a relação da empresa com seus forne-
cedores e concorrentes para mobilizá-los a serem socialmente responsá-
veis (por exemplo não comprar de nenhum fornecedor que usa trabalho 
infantil), implementar normas de respeito ao consumidor e mobilizá-lo 
para atos de solidariedade, utilizar todos os espaços de comunicação 
para transmitir valores e informações de interesse da comunidade, etc. 
(GRAJEW, 2000, p. 2, apud MELO NETO & FROES, 2004, p.79).

Os conceitos e os diferentes aspectos sobre a responsabilidade social se revelam por meio 
das necessidades históricas considera Arcioni (2008, p 27). Acrescenta o autor, que no iní-
cio do século, surgiram as primeiras manifestações sobre responsabilidade social nas em-
presas nos trabalhos de Charles Eliot (1906), Arthur Hakley (1907) e John Clarck (1916) 
ainda sem apoio, por serem consideradas socialistas. 

Antes da década de 60, de acordo com Tenório (2006, p. 39) a responsabilidade social 
priorizava a atuação socialmente responsável dos dirigentes e não das empresas. Dessa 
forma, o assunto era discutido sob três pilares: 1) postura ética na gestão, 2) responsa-
bilidade do empregador com seus empregados; 3) participação e apoio do empresário à 
cultura, causas filantrópicas e de defesa de moralidade.
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Ainda na década de 60, os estudos e as pesquisas se preocupavam com a formalização do 
conceito e definição de RSE, para Borger (2001) a visão predominante sugeria atitudes 
superiores  à maximização do lucro, implicando numa postura mais abrangente onde os 
recursos utilizados para fins sociais contemplassem a sociedade e não os interesses priva-
dos dos indivíduos. 

Embora desde 1950 o tema fosse abordado, mesmo de maneira incipiente, foi na Europa, 
nos anos 70, quando a sociedade passou a cobrar maior responsabilidade social das em-
presas que o assunto passou a ganhar destaque revela Tenório (2006).  Ainda segundo o 
autor, a França e a Inglaterra tornaram-se pioneiras na criação de uma lei que obrigava 
empresas a divulgar em balanços suas ações sociais.

No Brasil, a propagação da ideia de responsabilidade social das empresas é remota. De 
acordo com Mueller (2003), nas décadas 60 e 70, ainda predominava uma prática de filan-
tropia empresarial de caráter paternalista que se configurava em forma de doações diretas. 
Nessa mesma época foi constituída a Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas 
(ADCE) em São Paulo, iniciando uma pregação sobre responsabilidade social para os 
gestores das empresas. 

No final dos anos 70 e no início dos anos 80, depois de algumas realizações da ADCE foi 
proposto o modelo de balanço social pela Fundação Instituto de Desenvolvimento Em-
presarial Social (FIDES), porém não obteve sucesso.

De acordo com Borba (2001) somente em meados de 1990, após críticas à conduta maxi-
mizadora de lucros, o tema começou a sensibilizar algumas empresas e ganhou impulso 
ao longo da década, pela ação de entidades não-governamentais e institutos de pesquisa e 
pelo engajamento da iniciativa privada nas novas políticas sociais do governo. 

No entanto, Melo Neto e Froes (2004) fazem uma crítica à morosidade desse processo.  
Pontuam que a consciência social dos empresários começou a despertar quando percebe-
ram que o empobrecimento da população, o  aumento das desigualdades sociais, a baixa 
escolaridade, a degradação ambiental e violência eram fatores que atrapalhavam o desen-
volvimento dos negócios. 

Em 1997, o sociólogo Herbert de Souza, lançou a Campanha Nacional de Ação da Ci-
dadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida com o apoio do Pensamento Nacional das 
Bases Empresariais (PNBE) o que proporcionou a aproximação dos empresários às ações 
sociais. Ainda neste ano, destaque para a atuação do Instituto Brasileiro de Análises So-
ciais e Econômicas (IBASE), que desde então, defende a importância de modelo único de 
relatório social, inspirado no formato de balanços financeiros.

Um ano depois, em 1998, foi criado o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade So-
cial  pelo empresário Oded Grajew. A entidade tem como missão mobilizar, sensibilizar e 
ajudar as empresas a gerirem seus negócios de forma socialmente responsável, para tanto, 
os indicadores ETHOS permitem a avaliação da gestão no que diz respeito à incorporação 
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de práticas de responsabilidade social, além do planejamento de estratégias e do monito-
ramento do desempenho geral da empresa. Esses indicadores abrangem os temas Valores, 
Transparência e Governança, Público Interno, Meio Ambiente, Fornecedores, Consumi-
dores e Clientes, Comunidade, Governo e Sociedade.

Outra entidade com grande força nesse cenário é a Fundação Abrinq que defende os Di-
reitos da Criança pela erradicação do trabalho infantil e a adoção do selo Empresa Amiga 
da Criança por número expressivo de empresas que são exemplos de transformação pelo 
poder da iniciativa privada.

No ano de 2000, os representantes de 189 países, reunidos na sede da Organização das 
Nações Unidas (ONU), aprovaram a “Declaração do Milênio”, com oito objetivos básicos: 
erradicar a miséria e a fome, universalizar o ensino básico, promover a igualdade de gêne-
ro e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, 
combater o HIV / Aids, a malária e outras doenças, garantir a sustentabilidade ambiental 
e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento (INSTITUTO ETHOS).

2.2 As práticas sociais sob os alicerces das estratégias de marketing adotadas pelo 
ensino superior

A estratégia pode ser entendida como o alicerce que fortalece as organizações para o al-
cance de suas metas. Segundo Mintzberg (2001, p. 44) a estratégia é um plano unificado, 
abrangente e integrado que se propõe a assegurar que os objetivos, metas, políticas e pla-
nos da empresa sejam atingidos. 

Na visão de Porter (2004, p. 5), “a estratégia competitiva é uma combinação dos fins (me-
tas) e dos meios (política) para o alcance de resultados”. O desenvolvimento de uma es-
tratégia é vista como a construção de uma fórmula ampla para o modo como a empresa 
competirá, lembrando a necessidade de considerar os pontos fortes e os pontos fracos da 
empresa; os valores pessoais dos principais responsáveis pela implementação da estratégia 
escolhida, suas motivações e suas necessidades; as ameaças e as oportunidades e as expec-
tativas da sociedade.

Nessa seara de estratégias, o marketing se insere como uma ferramenta de colisão funda-
mental, pois de acordo com Kotler (1998) o marketing é um dos elos entre a organização e 
o mercado por formular e implementar estratégias ofertando ao mercado algo que supere 
os concorrentes. 

Em 2005, o Ministério da Educação incorpora ao roteiro de avaliação, o desdobramento 
da terceira dimensão da Avaliação Institucional instituída do Sistema Nacional de Avalia-
ção de Ensino Superior (SINAES) que abordam as contribuições inovadoras das práticas 
de responsabilidade social nas IES.

A partir da reafirmação dessa postura no principal mecanismo brasileiro de avaliação do 
ensino superior, torna-se evidente a necessidade de discutir as práticas de responsabili-
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dade social no segmento educacional. No entanto, os autores Melo Neto e Froes (2004) 
fazem inferências quanto aos interesses não explícitos das práticas de responsabilidade 
social, afirmando que a miopia do discurso altruísta é refutada pelo sistema capitalista. 
Mueller (2003) também questiona o movimento das empresas rumo a uma postura so-
cialmente responsável sugerindo que essas optam por esse discurso apenas como uma 
estratégia de marketing, a fim de influenciar os stackholders e garantir mercado.

No entender de Drucker (2008, p. 177), a universidade é uma instituição de serviço que 
possui finalidades, valores e objetivos únicos, caracterizada como uma instituição norma-
tiva, que “almeja fazer que seus clientes sejam alguma coisa, façam alguma coisa, compor-
tem-se de determinado modo, saibam certas coisas ou acreditem em certas coisas”.

Em consonância ao pensamento de Drucker, iniciativas são percebidas no ensino supe-
rior, a exemplo, os programas da Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Supe-
rior (ABMES), com a adoção do Dia do Ensino Responsável que tem por objetivo reunir  
instituições de ensino superior de instituições particulares de todo o Brasil para organizar 
uma grande mostra de ações resultantes de projetos de ensino, pesquisa e extensão que 
desenvolvem durante todo o ano, além de oferecer serviços à comunidade. Ainda assim 
são práticas sutis comparada ao poder social das instituições de ensino.

Mesmo diante das críticas de Melo Neto e Froes (2004), as instituições de ensino superior, 
se deparam com a urgência de entender o setor onde se inserem e o seu posicionamento 
no mercado para ter a capacidade de previsão, expansão e alavancagem na construção 
proativa de suas estratégias a fim de buscar pela diferenciação, e o caminho pode ser tri-
lhado pelo viés da responsabilidade social. “O ponto de partida para revitalização com-
petitiva é a compreensão do código genético da empresa e a incapacidade de reinventar 
o futuro é a grande doença que assola essas empresas” afirmam Hamel e Prahalad (2005, 
p.320). Dentre outras medidas, as práticas de responsabilidade social podem ser vistas 
como possibilidades para reinventar antigas posturas das instituições de ensino superior.

O Instituto Ethos, uma das principais fontes responsáveis pela difusão do conceito de 
responsabilidade social no Brasil, aponta cerca de 1.417 empresas associadas, atuantes na 
aplicação de diretrizes de políticas de sustentabilidade. No ensino superior privado, 294 
mantenedoras e 504 IES associadas à Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino 
Superior (ABMES) buscam contribuir com o desenvolvimento da comunidade em que 
estão inseridas, através de realização de projetos e atividades voltados ao ensino, pesquisa 
e extensão, mesmo com práticas de ações isoladas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frente ao novo cenário de crescente conscientização da sociedade no que tange a res-
ponsabilidade social, o governo em seu âmbito federal, preconiza por meio Ministério 
da Educação – MEC, o desdobramento da terceira dimensão da Avaliação Institucional 
instituída do Sistema Nacional de Avaliação de Ensino Superior (SINAES) referente à sua 
contribuição em relação à inclusão social e ao desenvolvimento econômico e social. Si-
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tuação que reforçam os argumentos de Borger (2001) ao apresentar a necessidade de exa-
minar as funções das IES e suas responsabilidades específicas com relação ao seu entorno 
geográfico, cultural e social, justamente, pelo viés mercadológico percebido como “mote” 
das atividades realizadas pelo ensino superior.

Entretanto, vale pontuar que, seja no âmbito público ou privado, acredita-se que a res-
ponsabilidade social empresarial (RSE) surge como uma nova forma de gestão nas or-
ganizações, dentre elas, as instituições de ensino superior (IES).  Portanto, a necessidade 
de reinventar o modelo de gestão empresarial, não apenas descobrir “o quê” precisa ser 
realizado para aumentar o share, mas entender “por quê” desvendar  novas oportunidades 
sustentáveis  e “como” trabalhá-las pode ser a garantia de longevidade nos negócios. Nesta 
perspectiva,  surgem os desafios em criar e recriar suas formas de gestão observando as 
vantagens e benefícios da incorporação de uma nova postura empresarial pautada pelos 
objetivos da responsabilidade social empresarial.  Afinal, quais os objetivos dessas IES ao 
investirem em responsabilidade social?
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Introdução: a Revolução Industrial representa, historicamente, o marco do nascimento 
do capitalismo. Foi nesse período – meado do século XVIII – que ocorreram grandes 
transformações econômicas, tecnológicas, políticas e sociais, impulsionadas pelo surgi-
mento das fábricas e a invenção das máquinas a vapor. Objetivo: apresentar algumas críti-
cas do sociólogo alemão Karl Marx, acerca da Revolução Industrial com impactos direto-
res sobre o operário, gerando conflitos de grandes proporções entre duas classes, as quais 
ele denominou proletariado e burguesia. Materiais e Métodos: para a realização deste 
estudo, utilizou-se de fontes secundárias de autores que se destacam nesta temática, in-
clusive, com o estudo da perspectiva dos clássicos das ciências sociais e da administração, 
caracterizando-o como uma revisão de literatura. Resultados: segundo Marx o trabalha-
dor especializou-se e perdeu o controle dos meios de produção e a visão de conjunto dos 
bens que produzia. O artesão transformou-se no operário especializado na operação das 
máquinas, o que desumanizou o trabalho. A ênfase foi colocada na eficiência, não importa 
a que custo humano e social. Os operários eram “livres” para fazer um destas escolhas: 
morrer de fome ou vender sua força de trabalho como mercadoria. No regime capitalista 
o dinheiro é quem determina quem terá o poder. A propriedade do dinheiro compra obe-
diência, transforma as pessoas em mercadorias, as mantém sob domínio total do burguês 
industrial. Além disso, os capitalistas também possuem poder sobre o Estado, que deve 
servir aos interesses da classe dominante – proprietária dos meios de produção. Conclu-
sões: as críticas marxistas se mostram extremamente atuais no que tange às organiza-
ções contemporâneas. Ainda prevalece na sociedade a proteção aos detentores dos meios 
de produção. Governos direcionam suas decisões de forma a não prejudicarem grandes 
organizações. Marx observou que a indústria, a propriedade privada e o assalariamento 
alienavam ou separavam o operário dos “meios de produção” – ferramentas, matéria-pri-
ma, terra e máquina – e o fruto do seu trabalho, que se tornaram propriedade privada do 
empresário capitalista. Os salários recebidos pelos trabalhadores – em sua grande maioria 
– estão longe de garantir as condições de subsistência do obreiro e sua família, além de 
representarem um valor aquém da riqueza gerada pelo empregado.
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RESUMO Este trabalho consiste no estudo sobre a utilização da internet para fins pessoais 
no ambiente de trabalho e impactos na empresa. É inegável o avanço nos meios de comu-
nicação social permite o fim de barreiras da intercomunicação, bem como da evolução de 
seus meios. As organizações também fazem parte desse processo, onde há como exemplo 
a Internet usada como ferramenta de trabalho. A utilização dessa tecnologia tem o pa-
pel, tanto de ferramenta de trabalho e desenvolvimento da imagem institucional quanto 
de mecanismo de entretenimento pessoal. Esse último considerado inadequado para as 
empresas, e portanto pode representar um grande desafio para os gestores no controle 
dessa prática por seus funcionários, em razão da possibilidade de alguns poder apresentar 
alguma patologia relacionada a ela, como por exemplo a Ciberdependência. O objetivo 
do estudo foi estudar a utilização da internet no cotidiano da empresa, sendo o problema 
da pesquisa determinar quão prejudicial para empresa pode ser o uso da internet pelos 
funcionários durante o expediente para fins diversos do objetivo da organização. Como 
resultado foi observado que a utilização de ferramentas internet quando desprovidas de 
critério se torna prejudicial e é indicativa de que há problemas internos na entidade.

Palavras-chave: Redes sociais; Comunicação social; Internet; Motivação; Ciberdependência.

ABSTRACT This work is based on a study of the usage of internet for personal means in the work 
place and its possible impacts of those actions to organizations. It’s undeniable the advances of the 
social media from whom the society has passed the last decades where the speed of information 
exchange has no barriers, but instead, evolves it. Due to that, even organizations have had to be 
part of that process, where the technology like the internet has become part of their daily needs. 
The usage of that technology so called ‘’internet’’ has the roll of a work tool, a way to improve 
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their institutional image as well as for personal means, considering this last as inadequate for the 
companies which can be very hard for the managers to control their employees, since the internet 
has virtualized human relations and we can determine that as cyber-dependence pathology. It was 
verified in a company the need to research the subject which was to determine the impact of daily 
internet usage by the employees for personal means instead of work related. The results observed 
on this study verify that when the internet usage is not supervised and has lack of management the 
employees under certain circumstances get demotivated with the company.

Key Words: Social networks; Media; Internet; Motivation; Cyber-Dependency.

INTRODUÇÃO

Pela visão empírica é inegável o avanço nas formas de comunicação, pela qual a humani-
dade tem passado nas últimas décadas. Nesse novo cenário os produtos eletrônicos, pro-
gramas, sites de acesso gratuito, páginas de internet, etc., estão cada vez mais sofisticados. 
Associado a tal cenário deve ser considerado o surgimento e ascensão das Redes Sociais, e 
o aumento do acesso da população mundial as redes de Internet. Tal fato possibilitou que 
a de informações se tornasse cada vez mais rápida. Paralelamente, e em função disso, a 
sociedade passou a ter que lidar constantemente com as consequências dessa a evolução, 
em razão tantos dos malefícios como benefícios gerados, conforme deixa a entender Telles 
(2009). Esse acesso, a princípio amplo e ilimitado, faz com que os indivíduos passem cada 
vez mais tempo em seus smartphones,  tablets e  laptops, gerando assim uma espécie de 
virtualização das relações humanas, que segundo especialistas se dá em função da incapa-
cidade dos indivíduos em estabelecer limites entre a vida na rede e a vida real, impedindo
-os de se “desconectar” até mesmo para fazer coisas básicas da rotina diária, se tornando 
uma patologia. Para Azevedo; Souza (2014) a neuropatológica, aponta que a utilização da 
tecnologia digital, seja para trabalho, estudo ou lazer, não é o ponto a ser avaliado, mas 
sim os efeitos dessa utilização sobre o comportamento e a estrutura psíquica e biológica 
do indivíduo. Essa prática não se dá apenas nas ruas e residências, mas também nas orga-
nizações, conforme relata Kunsch (2002). 

No contexto prático das organizações têm sido observado que a utilização de mecanis-
mos, programas, redes sociais ligados a internet, sob certas circunstâncias e em alguns 
casos, passa despercebida pelos gestores em razão do fato de funcionários fazerem uso da 
internet em ambiente de trabalho, a princípio como ferramenta em prol da empresa, o que 
nem sempre é verdadeiro. Quando o uso das tecnologias ligadas a internet extrapola o uso 
e padrão considerado dentro da normalidade algo pode estar errado, seja com a empresa 
que não fiscaliza a utilização dessas tecnologias no ambiente de trabalho, seja por parte do 
próprio funcionário. Além disso pode sinalizar o “desenvolvimento de patologias como as 
compulsões relacionadas ao labor excessivo: Workaholic e a Tecnomania – uso indiscri-
minado da tecnologia.” (Azevedo; Souza, 2014, p. 150). 

MATERIAIS E MÉTODOS

Este artigo tem como objeto de estudo a utilização da internet para fins pessoais no am-
biente de trabalho. Para tanto foi empregado o método de análise exploratória e coleta de 
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dados, para determinar os pontos críticos e fundamentar as hipóteses levantadas. A pes-
quisa de campo foi realizada em uma locadora de equipamentos para construção civil na 
cidade de Montes Claros/MG, e teve como objetivo geral estudar a utilização da internet 
para fins pessoais no ambiente de trabalho.  Como objetivos específicos a pesquisa  teve 
seu foco nos seguintes pontos: analisar a rotina de trabalho da empresa quanto ao uso de 
internet; identificar se na empresa pesquisada há uso de internet pelos funcionários com 
finalidade particular e diversas do interesse da organização; identificar se há impactos nos 
processos de trabalho decorrentes da utilização da internet para fins pessoais; e estudar 
qual o papel do gestor frente a utilização, por funcionários, da internet com finalidade 
particular. Também foi efetuado o uso da observação participante em que foi avaliada a 
rotina de trabalho dos empregados. Por conseguinte, um questionário estruturado com 
perguntas fechadas, aplicado através da acessibilidade e de forma intencional não proba-
bilística. O objeto da pesquisa foi uma locadora de equipamentos de construção civil em 
Montes Claros/MG, onde ocorreu observação durante 6 meses. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para tratar dos aspectos ligados a utilização da internet e de meios de comunicação liga-
dos a ela, quer seja no ambiente de trabalho ou fora do mesmo, é necessário ter em mente 
tanto a compreensão do que é comunicação, como da evolução dos meios utilizados pelos 
seres humanos para efetivá-la, visto que há sempre dois lados a serem considerados, ou 
seja, o do benefício proporcionado pela mesma (comunicação através da internet) quanto 
dos aspectos negativos envolvendo tal ferramenta, especialmente no mundo chamado de 
moderno e contemporâneo.  A palavra Comunicação vem do latim “Communis”, que sig-
nifica comum, dando ideia de comunidade. Segundo Rêgo (1997), em um contexto geral 
a comunicação permite o entendimento mútuo entre as pessoas, dando fim ao isolamento 
especialmente entre aquelas que estejam distantes. O que nem sempre, hoje, é percebido 
apenas pelo contexto benéfico, mas também pelo sentido negativo que algumas formas 
de comunicação tem-se mostrado na contemporaneidade. Quando se considera a impor-
tância da comunicação temos que ela quando se baseia na cooperação ela funciona com 
base no conceito histórico como instrumento de equilíbrio entre a humanidade de modo 
a neutralizar forças contraditórias.

Segundo DeFleur (1993), uma das primeiras formas de linguagem surgiu na por volta de 
5.000 A.C, com a civilização Suméria na Mesopotâmia que criou a escrita Cuneiforme, per-
mitindo-os maior controle sobre tudo em sua economia. Com o passar do tempo outras 
civilizações desenvolveram novas formas de escrita, apesar dela ter permanecido por longos 
períodos restrita ao domínio da nobreza, aos sacerdotes e intelectuais, foi a partir da comu-
nicação escrita que as civilizações desenvolveram a comunicação oral. Paralelamente deve 
ser ressaltado que segundo Vygotsky (2001) a maior das invenções tecnológicas não foi a 
fala, mas sim a escrita em signos ou símbolo (HIGOUNET, 2003). De acordo com DeFleur 
(1993), as etapas de desenvolvimento de sua comunicação esteve dividida em seis grandes 
eras.  As três primeiras foram: a)- A Era dos Símbolos e Sinais: ocorrida há cerca de 90 mil 
anos, os hominídeos não falavam, apenas gesticulavam, emitiam sons e sinais. b)- A Era 
da Fala, há cerca de 35 a 40 mil anos, através do surgimento do “Cro-Magnon”, marcado 
pela cultura oral. As primeiras formas de armazenar informações, pela arte das pinturas 
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rupestres. c)- A Era da Escrita: começou com a criação de significados padronizados para as 
representações pictóricas. Já as eras subsequentes foram: d)-Era da Impressão: Nesse fase a 
escrita deixa de ser monopolizada por determinados grupos de poder. Em decorrência disso 
cresceu o acesso a alfabetização. e)- A Era da Comunicação de Massa: iniciou no século XIX, 
com os primeiros jornais para pessoas comuns, o aparecimento das médias eletrônicas, atra-
vés do surgimento do cinema, rádio e televisão, criando também a indústria cultural. f)- A 
Era dos computadores ou era da informação: deu início no século XX, com a popularização 
dos computadores de uso individual e residencial.

Por outro lado, para melhor compreensão do processo de evolução da comunicação é 
preciso observa-lo através da análise de Burgos (2005) e Araújo (2007), que demonstram 
como ocorre a evolução dos meios, pelos quais, a humanidade se comunicava ao longo 
do tempo: a)-Arte Rupestre (40.000 anos A.C): gravuras presentes em grutas e cavernas 
onde o homem expunha principalmente suas caçadas e conquistas. b)- O Papiro (2500 
anos A.C.): os egípcios produziram uma superfície para receber a escrita a partir da plan-
ta de papiro. c)- O Correio (2400 anos A.C.): surgiu no Antigo Egito e permitiu aos Fa-
raós enviar cartas e documentos por todo o seu Império. d)- O Telégrafo: foi criado para 
transmitir mensagens a longas distâncias, que enviava mensagens codificadas em Código 
Morse como no caso do telégrafo moderno. Além das formas acima indicadas ainda ha-
viam: e)-O Jornal (séc. XVII):é uma publicação que contém notícias e artigos geralmente 
impressa.f)-O Rádio(séc. XIX) permitia a transmissão desonspor ondas eletromagnéticas 
emitidas por um aparelho. No séc. XX, o rádio tornou-seum dos meios de comunicação 
mais importantespara a transmissão de informações a distância. g)-O Telefone (séc. XIX): 
Meucci apelidou o aparelho de “telégrafo falante” por ter sido criado sobre o mesmo prin-
cípio do telégrafo, porém permitia o envio de voz a longas distâncias. h)-A Televisão (séc. 
XX): é um sistema de recepção de imagens e som desenhado para transmitir informação a 
qualquer ponto do globo sem perda de informação e qualidade. i)-A Internet (séc. XX) 
é definida como uma rede que reúne todos os dispositivos conectados a ela, e que permite 
que estes se comuniquem e compartilhem informação entre si. É atualmente o meio de co-
municação mais utilizado e mais conhecido, por tornar possível que qualquer dispositivo 
móvel ou computador se comuniquem com “todo o Mundo”.

A comunicação no ambiente corporativo brasileiro iniciou durante a revolução industrial 
em 1930, quando iniciaram as mudanças nos processos industriais e na relação entre em-
pregadores e empregos, e na divisão do trabalho e paralelamente na evolução dos meios 
de comunicação de massa. Algumas organizações começavam a adotar jornais internos, 
implementaram assessoria de imprensa, e organizavam eventos. Em 1960 as multinacio-
naistrouxeram para o Brasil novas formas de comunicação corporativas. Segundo Bueno 
(2003), em 1970, com a necessidade de se planejar as comunicações internas e externas 
surge, a comunicação empresarial, institucional ou organizacional e suas primeiras abor-
dagens. Nesse momento as empresas começaram a percebera comunicação como fator 
determinante para união de todos os setores e portanto essencial para sua sobrevivência.

Em 1980, inicia-se o processo de preocupação da comunicação com o cliente, o primeira 
empresa a ter essa percepção é a Rhodia que abriu suas portas para a população, e in-
fluenciou outras organizações a seguirem seus passos.  Na década de 90, a comunicação 
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empresarial era desenvolvida por profissionais especializados na área, que passou a ser um 
setor especifico da empresa cujo o objetivo era a manutenção das relações internas entre 
subordinados e seus superiores, e transmitir uma boa imagem da organização a seus clien-
tes, steakholders, imprensa, fornecedores, etc. Durante o séc. XXIvivenciamos o avanço 
das telecomunicações, que passou a ter a mesma linguagem dos computadores através da 
microeletrônica que criou o Chip e a digitalização. Para Bragança (2009), assim nasceram 
as redes de computadores e a Internet. Essas evoluções foram mais além e permitiram ao 
homem a conquista do espaço, com a criação dos satélites de telecomunicações, que além 
de permitirem a retransmissão de diversos programas de televisão de diversos gêneros, 
inclusive comercial, abriram espaço também para a comunicação telefônica, transmissão 
de dados, fax, Internet e da comunicação móvel via telefone celular. A fibra óptica é outra 
inovação do final do século XX, que permite a transmissão rápida e simultânea de milha-
res de chamadas telefônicas e dezenas de imagem por um fio de laser, e a através da digita-
lização de todas as formas de comunicação - voz, dados, imagem - transformados em bits, 
e à convergência de sons, dados e imagem tratados em conjunto pelo computador, deram 
origem a multimídia e a realidade virtual. A Internet começou a ser utilizada na década de 
60, nos Estados Unidos, para fins militares, como forma de preventiva a ataques ao pais. 
Com o passar do tempo começou a ser também uma ferramenta de pesquisa acadêmica 
e cientifica o que permitiu a sua popularização, por volta de 1990, onde todos os compu-
tadores americanos já permitiam a utilização da internet. Com o passar do tempo houve 
diversas mudanças em sua arquitetura e permitindo a ela interfaces mais modernas e sim-
ples facilitando a utilização de seus usuários, que são os principais responsáveis por esse 
processo, como observado por Castells (2003).

É sabido que a Internet trouxe mudanças fundamentais para sociedade, uma delas é a 
possibilidade de expressão e sociabilização, bem como da liberdade de exerce-las, princi-
palmente através de dispositivos como o computador e os dispositivos móveis. Através do 
computador ou smartphones as pessoas encontraram uma forma rápida de comunicação 
rápido, mas que também é uma forma de entretenimento fornecendo uma gama de pro-
dutos como aplicativos,jogos, filmes, música e também de rede de contatos e bate-papo 
online,permitindo-os frutarem de um submundo totalmente virtual.Portanto criou para 
nova geração uma infinidade de possibilidades. 

As Redes Sociais são outro grande mecanismo de mudança social e de inovação na comu-
nicação. As redes sociais tem como papel fundamental, permitir que os usuários construa 
um imagem de representação de si próprio na Internet, para relacionar-se em rede, através 
de páginas especificas como o Facebook, WhatsApp, Youtube, blogs pessoais, etc. Além 
disso, a interação entre participantes ocorre livremente, assim como a sua liberdade de 
opinar sobre o conteúdo disponibilizado nessas páginas, e não possui limitação de idade, 
sexo, raça, orientação sexual, tão pouco estabelece regras para sua utilização, assim toda 
a exposição geralmente ocorre de forma pública, ou seja, a página fica disponível para o 
público em geral, ou para os participantes de grupos que compartilham a rede.

Esses mecanismos trouxeram mudanças positivas, a sociedade uma delas é nova forma de 
exercer a liberdade de expressão, é considerado a maior ferramenta de liberdade e exercí-
cio de dos direitos da sociedade civil atualmente. De acordo com Castells (2013) “as redes 
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da internet e de telefonia celular não são apenas ferramentas, mas formas organizacionais, 
expressões culturais e plataformas específicas para a autonomia política”. Ele afirma ainda 
que as redes sociais e demais tecnologias de informação e comunicação tiveram papel cru-
cial nos movimentos sociais e políticos do século XXI, como a Primavera árabe, e que são 
ferramentas importantes de democratização do Estado e de combate as ditaduras.Outra 
grande vantagem trazidas pelas redes de comunicação foi a relação entre as organizações 
e a sociedade, os efeitos dos meios de comunicação no crescimento das grandes corpora-
ções ao longo da história é conhecido, mas nunca houve antes tanta interação nas relações 
de consumo. Segundo Castells (2003) o uso da Internet para fins comerciais aconteceu 
a partir da década de 90, e de fato as empresas vem mudando a Internet, tanto quanto, 
a Internet vem mudando as empresas.Com isso as empresas encontraram nas redes de 
Internet uma forma de vantagem competitiva, onde seu acesso ao consumidor ocorre de 
forma direta e rápida, permitindo o desenvolvimento de sua imagem institucional. 

Outra grande vantagem para organizações na utilização das redes de comunicação foi o 
aprimoramento das comunicações internas permitindo aos setores aumentar a rapidez do 
fluxo de informações entre si. Contudo também apresentam uma outra face de comuni-
cação, com a qual os funcionários interagem entre si. Macedo (1999) apud Tomáel (2005), 
há uma subdivisão dessas redes, são elas: redes de confiança, em que um número restrito 
de pessoas compartilha informações sigilosas entre si; redes de trabalho ou consulta, as 
pessoas buscam umas as outras para obter informações que facilitem o trabalho e utilizam 
estruturas informais para tal; e as redes de comunicação que permitem a troca constante 
de informações de trabalho, também conhecidas como, as chamadas “amizades de es-
critório”, que costumam ter um papel importante no desempenho das funções formais. 
Alguns autores consideram a presença das redes também como uma desvantagem, Takah-
ashi (2000) cita o processo de mudança gerado por elas como uma “onda de destruição 
criadora” no sistema econômico, pois ela se tornou uma ameaça a setores que já não se 
encaixam nessa nova economia. Outra desafio enfrentado pelas organizações diante des-
sas transformações é apontado por Yu, Yan e Cheng (2001) apud Tomaél(2005), onde a 
globalização dos negócios ocorreu de forma acelerada nas últimas duas décadas com o rá-
pido desenvolvimento das tecnologias de produção e informação, e fez com que houvesse 
um aumento sobre a pressão dos custos e o surgimento de uma demanda mais agressiva 
dos clientes. Portanto as organizações precisam acompanhar rapidamente esse processo 
para lidar com essas mudanças.

Um grande desafio pode estar relacionado a um problema de ordem funcional nas or-
ganizações. Com o advento da internet surgiu nas últimas décadas uma nova patologia 
que vem preocupando psicólogos, médicos psiquiatras, assistentes sócias, e possivelmen-
te gestores e especialistas de R.H. Assim como a dependência química, a utilização da 
internet trouxe uma nova forma de dependência que ainda não possui uma denomina-
ção específica segundo Starcevic (2010) apud Pirocca (2012), mas ficou conhecida com 
Dependência de Internet ou Ciberdependência. Com o tempo quanto mais a sociedade 
evoluía, mais formas de comunicação apareceram, desde as pinturas rupestres, até a che-
gada da Internet, a sociedade passou por um drástico desenvolvimento social. As pessoas 
agora dispõem de um novo espaço de interação, o Ciberespaço, segundo Lévy (1999) é 
o espaço eletrônico onde circulam as informações imediatas originárias de milhares de 
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computadores conectados pelo mundo, e são armazenadas e compartilhadas de forma 
independente da realidade. Para ele este espaço possui cultura própria, denominada Ci-
bercultura provida de um conjunto de técnicas, práticas, atitudes, formas de pensamento 
e valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço. Sobre outra 
perspectiva: [...] As comunidades virtuais são agregados sociais que surgem da Rede [In-
ternet], quando uma quantidade suficiente de gente leva adiante essas discussões públicas 
durante um tempo suficiente, com suficientes sentimentos humanos, para formar redes 
de relações pessoais no ciberespaço. (RHEINGOLD, 1996; apud RECUERO, 2000?, p,6).

Mas a grande preocupação é que, quanto mais tempo se passa conectado, mais difícil fica 
a separação entre a vida real e virtual, o que permitiu o surgimento de um novo desafio 
a ser enfrentado pela humanidade e pelos gestores de empresa, que pode estar diante de 
um problema epidêmico patológico, em função da dependência causada pela sua utiliza-
ção. E o fato de que a Internet em seu próprio conceito é uma ferramenta de expressão da 
liberdade humana, isso trouxe a questão fundamental sobre a limitação e a criação de re-
gras para sua utilização. Para Lévy (1999) outros comportamentos são criados a partir da 
utilização das redes digitais interativas, dentre elas o isolamento e sobrecarga cognitiva, ou 
seja, estresse pela comunicação e pelo trabalho diante da tela, a dependência pelo vício na 
navegação ou em jogos em mundos virtuais, e até mesmo o acesso e aceitação da “boba-
gem coletiva” onde há a confiança em rumores, conformismo em rede ou em comunida-
des virtuais, acumulando dados sem qualquer informação, como uma televisão interativa.

O problema vai mais além e tem afetado não só a vida pessoal das pessoas, como apontam 
os estudiosos da área, mas também pode estar presente nas organizações, pois conforme as 
empresas evoluem e aderem a utilização da Internet nos processos internos, essa utilização 
pelos funcionários se não for controlada pode trazer prejuízos para empresa, assim como 
observado por Goldberg (1996) apud Azevedo et al (2014), que aponta que “o Transtorno 
de Dependência da internet pode afetar o sujeito, diminuindo sua capacidade profissional, 
acadêmica, social, econômica ou financeira, psicológica e fisiológica.” Esta dependência 
está sendo comparada outras formas como a dependência química, o vício em jogos de 
azar, dentre outros. Segundo os estudos de Young (2011) uma das características apresenta-
das pelas pessoas que apresentam essa patologia é à baixa autoestima, insegurança, timidez, 
falta de pró-atividade. Diante disso as organizações estão diante de dois grandes desafios, 
pois ao fornecer os equipamentos para que seus funcionários desenvolvam algumas ativi-
dades como o computador, ela abre espaço para que estes funcionários os utilizem também 
de forma pessoal, e diante disso surge a importância de estabelecer padrões de controle de 
acesso à internet, o outro é avaliação de fatores como motivação e clima organizacional 
como uma forma de prevenção a qualquer comportamento semelhante. 

Ao longo dos anos com a evolução dos processos internos empresariais, o computador 
se tornou uma ferramenta chave de sua execução. Também se tornou muito comum que 
as empresas hoje forneçam também, tablets, smarphones, notebooks e outros dispositivos 
para uso individual dos funcionários a Internet, muitas vezes até como forma de incenti-
vo ou bonificação a eles. Com isso a empresa aumenta a flexibilidade dos processos e sua 
agilidade, mas por outra ótica permite que seus funcionários os usem de forma pessoal, e 
muitas vezes não percebem que isso pode se tornar uma distração negativa e vir a prejudi-
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car o rendimento do funcionário. Mastrangelo et al (2006), aponta o estudo realizado nos 
Estados Unidos pelo FBI e pelo Instituto de Segurança dos Computadores, que constatou 
que 91% dos participantes detectaram abusos nos privilégios de acesso à Internet no local 
de trabalho. Essa realidade é confirmada porYoung (2004), “O tempo que os colaboradores 
desperdiçam a ver pornografia, falar com amigos e família, jogar jogos, realizar compras na 
Internet, entre outros, pode transformar-se num substancial tempo perdido, improdutivo”. 
Sobre isso um conceito tem sido utilizado, o Cyberloafing:  [...] Aparece associado ao uso 
indevido da Internet no local de trabalho (KAMINS, 1995; apud DIAS, 2011, p. 9).

Outro conceito é abordado por Mahatanankoon (2006) apud Souza (2010), sobre uso des-
viante da Internetno local de trabalho sendo “qualquer utilização que viola os “qualquer 
utilização que viola os standards aceites de uma organização e assim ameaça o bem-estar 
da organização e/ou os seus membros”. Com isso apontam a existência de comportamen-
tos resultantes do uso desviante das tecnologias de Internet (UDTI): a)- Propriedade: 
consiste no uso da internet onde os colaboradores intencionalmente adquirem proprie-
dades intelectuais ou danificam ou destroem ativos de conhecimento da organização sem 
autorização. Este tipo de UDTI inclui usar a Internet ilegalmente para fazer download, 
enviar vírus na rede corporativa ou até apossar-se dados da empresa. b)- Produção: é o 
uso da Internet para executar práticas conhecidamente proibidas pela empresa, tendo 
em vista as organizações que delineiam a qualidade e quantidade mínimas de trabalho 
a ser realizado. Essa prática incluiu, lazer excessivo e/ou utilização pessoal da Internet 
para “escapar” do trabalho, navegar na Internet por muito tempo por motivos pessoais, 
realizar negócios pessoais, jogar jogos ou participar em chats. c)- Políticas: consiste em 
usar o e-mail para mexericar, culpabilizar ou mostrar favoritismo; vandalizar o Websi-
te da empresa; espalhar rumores sobre pessoas ou organizações, transmissão de dados 
confidenciais da empresa de forma a comprometer a competitividade da organização. 
d)- Agressão pessoal: é o uso desviante das tecnologias da Internet para expressar agres-
são ou hostilidade em relação a outros indivíduos no local de trabalho – por exemplo, 
mensagens não solicitadas; usar o e-mail para enviar mensagens abusivas ou assediado-
ras para os colegas de trabalho, chefes ou clientes; e utilizar a Internet para gozar, fazer 
comentários racistas ou pregar partidas às pessoas no trabalho.

Portanto, seja utilizando equipamentos fornecidos pela empresa ou equipamentos pes-
soais para acessar a internet durante a rotina de trabalho, é preciso que a empresa tenha 
parâmetros estabelecidos de controle de acesso e supervisão para utilização funcional da 
internet no ambiente organizacional, e principalmente atentar para os fatores que podem 
estar levando os funcionários a esse comportamento. Para tudo que fazemos na vida é ne-
cessário força de vontade e energia, para alcançar nossos objetivos, ou seja, a motivação. 
Ela é um processo psicológico resultante de uma combinação entre os motivos internos, 
relacionados às necessidades humanas, e de motivos externos relacionados à situação ou 
ao ambiente. A saber das necessidades humanas de Maslow, onde se tem as fisiológicas, 
segurança, sociais, estia, auto-estima segundo Robbins (1999)

Em se tratando do ambiente ideal para satisfação dessas necessidades, as organizações 
devem estar atentas com a boa manutenção do ambiente interno, incentivos financeiros 
e intelectuais, qualidade de vida no trabalho, dentre outras coisas. No entanto o efeito 
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reverso a essas condições pode trazer consequências negativas, como doenças funcio-
nais e perda de produtividade funcional, entre elas o estresse que de acordo com Dias 
(2011), traz consequências a saúde do funcionário, tais como úlceras, problemas de 
pressão arterial alta ou dores de cabeça. De ordem psicológica pode trazer insatisfação 
no trabalho, ansiedade, irritabilidade, tédio, procrastinação e síndrome deBurnout e à 
depressão. As alterações comportamentais pode ser a diminuição do nível de empenho, 
o absentismo, o aumento do consumo de álcool, drogas e tabaco, distúrbios de sono, 
degradação da vida familiar e da qualidade de vida em geral. Portanto a falta de moti-
vação podem desencadear comportamentos compulsórios de utilização da internet no 
ambiente de trabalho. 

A pergunta 1 refere-se ao tempo de atuação dos entrevistadosna empresa, destes 71% afir-
maram ter entre 3 e 5 anos de empresa, e 29% tem entre 1 e 2 anos. Durante a observação 
in loco percebeu-se que independente do tempo de empresa, os funcionários se encontram 
igualmente desmotivados, por sentirem-se desvalorizados intelectual e financeiramente 
pelos gestores. Portanto estes não acreditam mais na empresa e em suas atividades, todos 
os funcionários tem planos de deixar a entidade.A pergunta 2 é sobre a idade e apontou 
que 57% dos entrevistados tem entre 30 e 40 anos, enquanto 43% tem entre 20 e 30 anos. 
Também através da observação foi identificado que desde o mais novo da empresa,até o 
mais velho, fazem uso da internet igualmente, demonstrando que atualmente a Internet 
é um mecanismo democrático no que tange a idade, bem como apontado na pesquisa bi-
bliográfica.A pergunta 3 sobre a escolaridade apontou que, 43% dos entrevistados possui 
ensino superior, 29% ensino fundamental, 24% entre médio e técnico.

A pergunta 4 interroga sobre ter acesso à internet no ambiente de trabalho, e 57% afir-
maram que sim, e 43% afirma que não.Durante a pesquisa exploratória foi verificado 
que apenas um dos funcionários não tem acesso nenhum a internet, no entanto, este 
passa grande parte do tempo em ligações telefônicas pessoais. Todos os demais funcio-
nários têm acesso total, demonstrando que as respostas dos entrevistados podem ser 
um tanto tendenciosas.A pergunta 5 interroga se as funções do entrevistado na empresa 
necessitam de acesso à internet, e 71% afirmam que não, e 29% que sim. Nesse caso a 
pesquisa exploratória apontou que apenas os funcionários do administrativo necessi-
tam da internet em suas atividades, e ainda sim é ocasionalmente. A6 questiona se o en-
trevistado já fez uso da internet na empresa que não fosse para trabalho, e 72% afirmam 
que sim, 14% que não e 14% as vezes. Durante a observação tal fato foi confirmado, a 
maior parte do tempo os funcionários passam navegando na internet, e quase sempre 
são interrompidos pelos clientes e colegas, ou até mesmo seus gestores.A pergunta 7 
questiona sobre a frequência do uso da internet durante um dia de serviço, 57% afirma-
ram que fazem uso por no máximo 30 minutos, 29% usam mais de 1 hora, e 14% usam 
durante várias horas. Essa afirmação não procede diante do que foi observado, pois os 
funcionários passavam quase todo o período na internet, principalmente os funcio-
nários do setor de mecânica cuja demanda de trabalho é mais flexível, ou com menos 
atividades padronizadas e rotineiras como o pessoal do administrativo, em razão disso 
foi identificada a justificativa da desmotivação dos empregados e o porquê eles tentam 
ocupar o seu tempo com internet.
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A pergunta 8 interroga sobre o tipo de sites que são mais acessados pelos entrevistados du-
rante o dia, 37% deles afirmaram acessar sites de pesquisas diversas, 36% acessam sites de 
notícias, 18% afirmaram acessar sites de comunicação, e 9% sites de entretenimento. Um 
dos entrevistados afirmou que não faz acesso apenas de sites de compras virtuais, mas acessa 
todos os outros e embora os demais entrevistados afirmem diferente, todos os outros sites 
também são acessados por eles como foi observado na pesquisa de campo, e que a maior 
parte dos funcionários fica mais tempo em sites de comunicação e redes sociais, principal-
mente o Facebook, o Whatsapp, o YouTube. Os funcionários do sexo masculino utilizam 
sites de pornografia, que por sua vez já foi motivo de vários danos causados aos computado-
res da empresa, uma vez que este tipo de site permite o acesso de Vírus nos computadores, 
fazendo que estes tenham de ser formatados e causando a perda de dados e programas im-
portantes para a execução de trabalhos na empresa. Essa questão foi muito debatida entre os 
gestores que estudavam a proibição da Internet e o bloqueio dos computadores para uso de 
redes sociais. Entretanto nenhuma medida foi tomada de forma efetiva.

A pergunta 9 questiona sobre o equipamento utilizado pelo entrevistado, 43% afirmaram 
utilizar o computador, 29% usam smartphones e 28% fazem uso de ambos.Na observação 
foi constatado que apenas um funcionário não possui smartphone e não usa a internet no 
ambiente de trabalho, no entanto este passa a maior parte do tempo em ligações no celular 
ou participando da interação de seus colegas com a internet através de vídeos no YouTube, 
ou sites de pornografia reproduzidos nos smartphones. A questão 10 questiona sobre a 
propriedade do equipamento utilizado, desde 62% é de uso pessoal, e 38% afirmam que 
o equipamento é de uso da empresa, destes, um afirma que utiliza ambos. Na verdade foi 
observado que a com exceção dos funcionários do setor de mecânica que não tem acesso 
ao computador, pois suas atividades não demandam desta ferramenta sendo mais comum 
para eles o uso smartphones de propriedade pessoal, os demais usam ambos os equipa-
mentos. A empresa fornece apenas o computador para os funcionários do administrativo 
com acesso à internet, sendo que não há disponível Wifi liberado pela empresa, os fun-
cionários usam a internet que contratam das operadoras de seus celulares.A pergunta 11 
interroga se há regras estabelecidas pela empresa para utilização da internet. 71% deles 
afirmaram não haver regras de uso pela empresa e 29% afirmam que sim. Dentre eles um 
dos entrevistados apontou que há apenas a proibição do acesso a pornografia. Neste caso 
se encontra uma transgressão a regra uma vez que a utilização de sites pornográficos foi 
identificada no período de observação. Essa proibição se deu justamente pela percepção 
dos gestores sobre os prejuízos causados por ela em equipamentos da empresa.

A última pergunta a 12 questiona se o funcionário considera que o fato de ele estar utili-
zando a internet no horário de trabalho, pode estar afetando o seu rendimento em suas 
atividades, 43% afirmaram que sim ou talvez podem estar perdendo produtividade e 14% 
que não. Essa perda de produtividade foi confirmada durante a observação, pois os fun-
cionários passam a maior parte do tempo na Internet, e usam disso como mecanismo de 
fuga de suas atividades, causando diversos problemas durante a rotina de trabalho, tan-
to com os clientes, quanto internamente na execução dos processos. No entanto mesmo 
tendo a consciência de que esta utilização é prejudicial a si próprios e a empresa, os fun-
cionários continuam com essa pratica. Em grande parte provocada pela ociosidade dos 
empregados no horário de trabalho, justificando assim a desmotivação dos mesmos assim 
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como a busca de fatores externos ao trabalho que gere ocupação do tempo, ainda que de 
forma não produtiva. 

Em função de todo resultado da pesquisa e da revisão de literatura, que realmente há uma 
provável ciberdependência cuja origem encontra-se na ociosidade e desmotivação dos 
empregados. A Internet atualmente se tornou um meio de comunicação rápido e eficiente, 
porém no caso da empresa em específico tem sido utilizada de forma negativa, decorrente 
da falta de fiscalização dos gestores.

CONCLUSÃO

Este estudo apresentou as comunicações e sua evolução desde a pré-história até os dias 
atuais com Internet. Essa importante ferramenta representa um salto no desenvolvimento 
humano, e vem mudando a maneira de nos comunicarmos não só socialmente mas corpo-
rativamente. Para as organizações ela se tornou mais que ferramenta de comunicação, mas 
também de competitividade, marketing e publicidade, pesquisa e desenvolvimento, dentre 
outras. No entanto este mecanismo permite ao usuário o contato com uma realidade virtua-
lizada, que trouxe malefícios como a Ciberdependência. Os dados da pesquisa de campo, 
quando confrontados com a pesquisa bibliográfica, confirmaram que há Ciberdependência 
por parte dos funcionários, que decorre da desmotivação, da fuga da atividades laborativas 
e por priorização do uso da internet para fins pessoais em detrimento da rotina de trabalho. 
Portanto essa patologia tornou-se não só o um risco para sociedade como também para as 
organizações, e representam um novo desafio para gestão de pessoas. É preciso que as orga-
nizações estejam atentas a essa percepção, e atuem com a finalidade de prevenir esse tipo de 
comportamento, através da identificação dos fatores que geram a desmotivação e corrigindo
-os. Neste caso a empresa em questão necessita de um modelo de gestão de pessoas atuante 
e baseado nas novas tendências da área, para possibilitar aos funcionários reatarem os laços 
de parceria com a empresa e seus gestores, a muito perdidos.
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E-COMMERCE: ANÁLISE SOBRE AS VANTAGENS E DESVANTAGENS DA 
IMPLANTAÇÃO DESSA MODALIDADE DE NEGÓCIO SOB A PERCEPÇÃO DO 

CLIENTE DA EMPRESA MEDIODONTO

GUIMARÃES, DANIELA MOURA 1 - ACADÊMICA DAS FACULDADES SANTO 
AGOSTINHO; AGUIAR, HANNS MÜLLER C. 2 - EGRESSO DAS FACULDADES 
SANTO AGOSTINHO; ANDRADE, CHRISTIANE OLIVEIRA 3 -  PROFESSORA 
DAS FACULDADES SANTO AGOSTINHO E UNIMONTES; AYRES, MAGNA 
LENISE F. DA MOTA4 - PROFESSORA DAS FACULDADES SANTO AGOSTINHO 
E UNIMONTES; MORI, FABIANA PEREIRA5 -  PROFESSORA DAS FACULDADES 
SANTO AGOSTINHO; IVO, NAIARA VIEIRA SILVA6 -  PROFESSORA DAS 
FACULDADES SANTO AGOSTINHO

1 INTRODUÇÃO

Acredita-se que o e-commerce (comércio eletrônico) possibilita que as organizações pos-
sam dinamizar a acessibilidade de prospecção de clientes, bem como se fazendo melhor 
conhecedor dos seus hábitos de consumo, oferecendo comodidade, informação e qualida-
de. Em contra partida, o e-commerce pode minimizar determinadas reclamações contu-
mazes como acesso a estacionamento e informações técnicas sobre produtos, disponibili-
dade em estoque e localização. 

Considerando o crescimento comercial em vislumbre das tecnologias atualmente utilizadas, 
fica evidente a necessidade de buscar uma excelência nas vendas criando assim um diferen-
cial competitivo. Portanto, a escolha do tema do artigo, foi desenvolver um novo processo 
operacional buscando melhor atendimento e aumento das vendas na empresa diminuindo o 
índice de reclamações referentes aos serviços prestados pela organização estudada.

Nesse contexto, o objetivo do estudo versa sobre as vantagens e desvantagens da implan-
tação de site de e-commerce como canal de vendas   on-line na empresa Mediodontominas 
localizada na cidade de Montes Claros/MG, que atua no segmento de produtos médicos.  

2 DESENVOLVIMENTO 

O comércio eletrônico envolve os processos no qual, o ambiente virtual compreende as-
pectos da comunicação e interação, fazendo uso de instrumentos comerciais e tecnológi-
cos voltados a suprir as necessidades dos negócios on-line. Makelainen (2006) ressalta que 
a definição do conceito e-commerce fora alterado, uma vez que, em tempo de outrora era 
considerado como um processo de operações comerciais em ambiente eletrônico, contu-
do, a evolução das ferramentas tecnológicas, bem como inovações, oferta e procura no 
segmento comercial digital elevou assim o conceito de comércio eletrônico para e-com-
merce devido a sua pluralidade e globalização no processo de compra e venda de bens e 
serviços ofertados através da internet mediante pagamento eletrônico.
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De acordo com Albertin (2003) o comércio digital passou a ser tratado como expansão 
comercial, o comportamento consumista volta-se para tendências comerciais mais dinâ-
micas de compra e venda, no qual, as operações comerciais têm por características serem 
ágeis, fáceis, com inúmeras variedades de produtos e ofertas, contribuindo para o chama-
mento de empresas tradicionais migrarem para o formato de e-commerce e assim conse-
guirem obter um diferencial competitivo perante a concorrência, bem como disseminar 
sua marca a um novo horizonte.

Acredita-se que a internet possibilitou uma infinidade de facilidades, mudou paradigmas 
e proporcionou a introdução de um novo canal de compra e venda, bem como no estrei-
tamento do relacionamento entre empresa e cliente, o e-commerce ampliou os horizontes 
comerciais dada a utilização do veículo web. Dentre todos os avanços advindos da in-
ternet, o e-commerce pode ser entendido como um deles. Segundo (ALBERTIN 2002) o 
e-commerce resume-se em operações comerciais de compra e venda, onde a esse processo 
comercial faz-se operar em um ambiente eletrônico, com linguagem própria a uma tecno-
logia voltada aos objetivos de cada negócio virtual.

Ainda que o e-commerce esteja se consolidando, revelando a cada dia mais força no cenário 
de convergência, algumas limitações devem ser pontuadas no que se refere à resistência, 
tanto da empresa quanto do consumidor, ao aderir a essa modalidade de comercialização, 
seja por falta de informação ou mesmo acesso ou investimento aos recursos tecnológicos. 
Para (LIMEIRA, 2003, p. 94) os consumidores que estão avaliando a possibilidade de rea-
lizar compras e pagamento via Internet, as considerações mais importantes referem-se à 
segurança das informações e à política de devolução de mercadorias por parte das empre-
sas vendedoras, caso esses produtos não correspondam às expectativas.

Na visão de (REEDY; SCHULLO; ZIMMERMAN; 2001), um consumidor confiante propõe 
uma iniciativa no desenrolar do procedimento de compra, disponibilizando seus dados e 
demais informações sem entraves, pois de acordo (LIMEIRA, 2003) os consumidores recor-
rem a três premissas antes da execução da compra: na idoneidade da empresa em cumprir 
a promessa de venda; no cumprimento das informações acordadas da oferta de venda, bem 
como sua entrega no tempo acordado e nos procedimentos e processos de vendas.

Kotler (2000) aponta para três importantes benefícios para os compradores on-line:

1). Conveniência: os clientes podem fazer pedidos de produtos 24 horas 
por dia, onde estiverem. Não precisam entrar num carro, achar uma 
vaga para estacionar e andar por inúmeras ruas até encontrar o que pro-
curam; 
2). Informação: os clientes podem encontrar dados comparativos sobre 
as empresas, produtos, concorrentes e preços sem deixar seu escritório 
ou residência.
3). Maior comodidade: os clientes não precisam lidar com vendedores 
nem se expor a fatores de persuasão e emocionais; também não preci-
sam esperar na fila.
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Na visão da empresa, segundo Limeira (2003) o e-commerce deve promover credibilidade 
junto a seus clientes e colaboradores, uma vez que, a confiança é fator primordial para as 
operações comerciais na internet, agregando assim, fortalecimento as marcas. Ainda que 
para as empresas, as estratégias para segurança e proteção de dados seja um desafio cons-
tante. Acredita-se, portanto, que a interação constante do consumidor na mídia on-line 
comercial, aponta para uma mensuração de uma satisfação do cliente quando o mesmo 
observa o desempenho do site, bem como analise do produto e ou serviço ofertado. 

Segundo Kotler (2000) essa relação gera maior confiabilidade e segurança e, por conse-
guinte, viabilizando meios para a promoção de melhoria constante dos sites. Kotler (2000) 
acrescenta que a viabilidade da tecnologia voltada ao ambiente virtual possibilitou um 
crescimento no varejo sem loja, onde os consumidores on-line executam suas buscas por 
informações e realizam compras e negócios, com facilidades pesquisa de preços, entrega, 
descontos e interação entre pessoas. Sendo o varejo eletrônico através da internet apresen-
ta-se como um canal de venda inovador e criativo, ofertante de uma infinidade de serviços 
e produtos em interatividade com o consumidor, caracterizando assim o varejo sem loja 
em sua constante evolução tecnológica (PARENTE, 2000).

Consoantemente Albertin (2002) defende a ascensão do varejo virtual onde devido a evo-
lução tecnológica da informação virtual para com a sua propagação, inovação e acesso 
torna possível a viabilidade do comercio tradicional na inovação do varejo sem loja, re-
configurando para atender um nicho de mercado.

Dessa forma, e apesar das resistências ainda percebidas, o autor acrescenta que o e-com-
merce é uma realidade cujas lojas tradicionais devem se colocar acessíveis a um novo canal 
de venda a fim de atender aos anseios dos consumidores que vem consolidando o e-com-
merce como alternativa de compra e venda com inúmeros benefícios.

3 METODOLOGIA

No estudo de caso em questão, a metodologia utilizada foi o uso de pesquisa bibliográficas, 
descritiva e exploratória, com abordagem qualitativa na busca por informações relaciona-
das ao objeto proposto. A unidade de análise foi a empresa Mediodontominas Importação 
e Comercio LTDA, e conhecida comercialmente como Mediodonto (nome de fantasia), 
com sede única na cidade de Montes Claros/MG teve sua fundação e início das operações 
no ano de 1997. A  empresa atua no segmento de artigos médicos, com sede em Montes 
Claros/MG, tendo uma filial na mesma cidade. A empresa encontra-se atuante há dezoito 
anos e atende aproximadamente 87 cidades do Norte de Minas Gerais e Sul da Bahia.

Com amostragem não probabilística do tipo intencional configurando assim uma amos-
tragem pré-definida pelo entrevistador intencionalmente garantindo assim melhor efi-
ciência da entrevista e coleta de dados, Mattar (2001),  levando em consideração para 
objetividade da pesquisa a escolha de 50 (cinquenta) entrevistados, no qual, baseia-se no 
seu consumo frenquente junto a empresa Mediodonto. Os mesmos responderam pergun-
tas com 5 alternativas de resposta em escala Likert, cujas informações apuradas foram 
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tratadas em planilha de dados do Software Microsoft Excel, cujo dados irão mensurar e 
identificar aspectos e perspectivas do objetivo de estudo em questão. Tradução está que, 
possibilitará dimensionar uma visão estratégica e ações de efeitos significativos com in-
tuito de se fazer acontecer ações que levem a empresa a excelência que se deseja alcançar.

4 ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÕES

 No que se refere à agilidade, 78% de respondentes concordam totalmente como o be-
nefício oriundo da proposta de compras efetuadas on-line no site da Mediodonto serão 
mais ágeis, 18% concordam parcialmente e uma pequena parcela se mantém dividida em 
2% em situar-se indiferente e 2% em não acreditar que o serviço seja ágil. Felipini (2006) 
ressalta que a internet e suas possibilidades tornaram concretos os meios, acessos, ferra-
mentas e processos tecnológicos comerciais do qual, relevantemente trouxeram benefícios 
permanentes, traduzidos em agilidade e rapidez proporcionando em uma produtividade 
crescente e cada vez mais tecnológica. No entanto, deve ser considerado o perfil do pes-
quisado para que se avalie os percentuais parciais ou indiferentes. 

A variável acima pode ser relacionada com o perfil de consumidores virtuais (questão 09) 
e com a assiduidade de compras pela internet (questão 10). Sobre o perfil 56% conside-
ram ser totalmente consumidores on-line, 22% parcialmente concordam, contudo, 14% 
dos respondentes se posicionaram de forma indiferente e 10% negaram considerar-se ser 
consumidores on-line. No que tange os entrevistados considerarem serem consumidores 
on-line assíduos, no qual 38% julgam-se ser totalmente assíduos às compras virtuais, 20% 
consideram ser parcialmente assíduos, 4% apresentam-se indiferente ao questionamento, 
contudo, 34% sinalizaram ser contrários e 4% demonstram ser totalmente contrários a 
esse posicionamento.

Miranda e Arruda (2004) ressaltam aspectos defendidos por indivíduos não usuários do 
comércio virtual, sendo estes percebidos como insegurança das informações prestadas, 
desconfiança acerca do transporte, bem como frustação e insatisfação da compra, dora-
vante, os indivíduos descrentes do comércio on-line acreditam que as lojas virtuais não 
detêm de ofertas interessantes a ponto de cobrir as lojas convencionais, atribuindo ainda 
preferir sentir e visualizar os produtos antes de adquiri-los. 

A segunda variável questionada trata-se de informação acessível. Ou seja, trata-se de ha-
ver a possibilidade de se obter através do site de compras, mais detalhes sobre os produtos, 
no qual 70% dos respondentes se concordaram totalmente, 28% concordam parcialmente 
e uma pequena minoria de 2% demonstra ser indiferente ao questionamento. Não houve 
manifestação negativa a proposta.

Quanto à facilidade de compra por meio de um site, pontuada no questionamento 3,  76% 
concordam totalmente, 20% se mostram parcialmente favoráveis e 4% demonstram ser 
indiferentes a essa possibilidade. Não fora identificado manifestação negativa. De acordo 
com o questionamento que se refere á possibilidade do site de compras on-line da Medio-
donto promover maior comodidade ao cliente ao realizar suas compras on-line, 90% dos 
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entrevistados concordam totalmente, 8% concordam parcialmente e 2% dos respondentes 
apresentaram ser indiferentes a possibilidade. Não houve posicionamento negativo a pro-
posta. Este percentual corrobora com os percentuais positivos em relação à comodidade 
do uso comercial on-line resume-se em ter o máximo de informação sobre o produto, 
bem como diversidade, agilidade na compra e entrega, preço, condições de pagamento, 
dentre outros possibilitando o cliente-usuário do site comercial on-line realizar todo um 
procedimento de compra pesquisa e compra sem ter que sair do local onde se encontra.

Sobre a possibilidade do site de compras on-line contribuir para a pesquisa de preços e 
produtos em relação a concorrência, 62% concordaram totalmente, seguidos de 22% que 
demonstraram concordar parcialmente, contudo, 14% dos respondentes apresentam-se 
indiferentes a essa possibilidade e de 2% não acredita na proposta. Devido a internet ser 
uma área de livre e quase infinita abrangência de informação disponível, segundo Limeira 
(2003) para os usuários fica claro sua intenção imperativa, sendo favorável ao fato de que 
os mesmos com a inserção de mais um site comercial na internet terão soma de mais al-
ternativa de compra mediante comparação de preços e produtos. 

Outra variável pontuada na pesquisa refere-se a promoção. 96% demonstram acreditar 
totalmente na possibilidade do site de compras da Mediodonto contribuir para informar 
acerca de novidades e promoções, bem como 4% dos respondentes demonstraram ser 
parcialmente favoráveis. Não houve manifestação contraria ou negativa à proposta. Da-
dos que reforçam a teoria de (ALBERTIN 1999) ao afirmar que a proposta de fácil acesso 
de navegação torna a promoção dos produtos, bem como na disponibilidade à informa-
ção detalhada e objetividade de foco a determinado perfil de consumidor, representan-
do assim uma grande vantagem competitiva, evidenciado pelo tratamento a informações 
gerando assim uma promoção mais otimizadas, customizadas buscando maior adesão e 
consequentemente maior interatividade entre cliente/empresa.

O questionamento sobre confiabilidade, divide opiniões acerca da proposta do site da 
Mediodonto. 42% dos respondentes consideram ser totalmente confiável as transações 
realizadas no site da empresa em estudo, outros 38% são parcialmente favoráveis, contu-
do, 20% apresentaram-se ser indiferentes a possibilidade. Não houve posição negativa a 
proposta.

O fator confiança segundo Andrade (2001) a priori, o cliente on-line manifesta sua con-
fiança no site de compras a partir do pressuposto de já ser conhecedor de sua estrutura 
física, ou seja, a loja física onde assim teve experiência de compra e que no formato virtual 
externa seu desejo com confiança de fazê-lo sem reservas.

Mais uma vez, as opiniões se divergem no que se refere à possibilidade do site de compras 
on-line da Mediodonto proporcionar maior facilidade na realização de trocas de produ-
tos, 30% dos entrevistados concordam totalmente, 28% concordam parcialmente, 22% 
apresentam ser indiferentes, 16% não concordam e 4% são totalmente contrários a essa 
perspectiva. Esses dados podem ser reflexos dos processos na loja física e devem ser con-
siderados com atenção pela empresa, vislumbrando uma perspectiva de pós-venda e re-
lacionamento com o cliente. Sobre a possibilidade dos respondentes realizarem compras 
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através do site de compras da Mediodonto, 84% apresenta-se concordam totalmente, 10% 
mostram-se parcialmente favoráveis a essa possibilidade e 6% sinalizaram indiferença a 
possibilidade, contudo, não houve manifestação negativista ao objeto proposto. A essa 
constatação de aceitação ao e-commerce se ilustra mediante dados do Sebrae (2014) no 
qual sinaliza acerca de informações de consumo o setor do e-commerce. “Nos últimos 13 
anos, o número de consumidores do e-commerce passou de um milhão em 2001 para 61,5 
milhões em 2014, sendo hoje mais de 100 milhões de internautas.

Entretando, 90% dos respondentes sinalizaram que mesmo diante da implantação do 
site de compras on-line da Mediodonto continuar a realizar visitas à loja física da em-
presa, 10% mostraram-se parcialmente favoráveis. Não houve constatação contraria ou 
negativa ao objeto proposto. É notório a aceitação do e-commerce na vida dos indiví-
duos, no qual de forma globalizada através do veículo internet, o comércio, meio de 
sobrevivência que depende do ciclo de compra e venda e que atendia seu nicho de con-
sumidores, limitava  seu crescimento mediante fatores geográficos ou demais acessibi-
lidades e a informação.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A internet revolucionou o comportamento do cliente e, consequentemente, as adequações 
empresariais se fizeram necessárias. Diante de muitas ofertas e possibilidades, em tempo 
real, de maneira ágil e cômodo, não entender a internet como uma ferramenta de expan-
são do negócio pode ser um risco para as empresas. Nessa perspectiva, este estudo propôs 
conhecer a opinião dos clientes frente ao modelo e-commerce, bem como suas vantagens e 
desvantagens para a empresa. Diante dos dados apresentados anteriormente, existe maior 
concordância dos clientes pela implementação do novo modelo de negócio.

Os clientes entrevistados mesmo demonstrando maior concordância à implantação do 
site, os mesmo sinalizaram estar divididos sobre a questão da confiabilidade de efetuar 
compras on-line e sobre a facilidade da empresa em realizar trocas de produtos através do 
site comercial, sob a ótica dos respondentes, os mesmo demonstraram ser indiferentes a 
esses aspectos, bem como visualizar ser desacreditados na possibilidade de facilidade de 
trocas de produtos pela internet.

Certo de que a referida pesquisa contribuiu significativamente para mensurar a propo-
sição do objetivo em questão, tendo assim verificado em sua grande maioria a aceitação 
pelo novo modelo de negócio, o e-commerce, que a empresa oferta aos clientes como 
alternativa de compra, acredito ser aconselhável a implantação do site, num sistema de 
compra e venda, ou seja, um novo canal de comercialização para a Mediodonto.

Contudo, deve-se verificar os fatores da indiferença e contrariedade junto a seus clientes 
a modo que se faça reverter este aspecto para que venha somar este percentual ou mesmo 
identificar os fatores de questionamento ou incerteza diante da proposta do site para com-
pras on-line, entendendo essa possibilidade como expansão do negócio.
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Resumo: A participação feminina no mercado de trabalho vem apresentando contínuo 
crescimento, o que faz com que estudos sobre a equidade de gênero ganhem relevância. 
Este estudo objetivou discutir a equidade de gênero a partir da análise do perfil de in-
serção da mulher no mercado de trabalho do setor industrial do município de Montes 
Claros/MG. Para atingir os objetivos do estudo foi desenvolvido um estudo documental. 
Foi utilizada a base de dados RAIS/CAGED do Ministério do Trabalho e Emprego, dis-
ponibilizada na internet através do Programa de Disseminação e Estatísticas do Trabalho 
(PDET). Em síntese, os dados analisados revelam que, em comparação com os homens, 
as mulheres do setor industrial ocupam proporcionalmente menor número de vagas, são 
maioria nas faixas etárias mais altas, têm maior nível de escolaridade e possuem remune-
rações mais baixas. Conclui-se que, ainda que possa haver iniciativas das organizações e 
do governo na implantação de programas voltados à equidade de gênero, a questão ainda 
exige políticas e esforços visando seu enfrentamento.

Palavras-chave: Equidade, gênero, industrial.

Abstract: Female participation in the labor has shown continuous growth, studies on this 
gender equity again relevance. This study discusses gender equity from the analysis of the 
profile of women entering the labor market in the industrial area of the city of Montes 
Claros / MG. To achieve the study objectives was developed a documentary study. The 
used of database RAIS / CAGED Ministry of Labour and Employment, available through 
the Internet and Dissemination Program Labor Statistics (PDET). In summary, the data 
analyzed show that, compared with men, women occupy the industrial sector proportion-
ally fewer jobs are mostly in the higher age groups, have a higher level of education and 
have lower earnings. We conclude that, although there may be initiatives of organizations 
and government in the implementation of programs aimed at gender equity, the question 
still requires policies and efforts to fight them.

Keywords: Equity, gender, industrial.
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INTRODUÇÃO

Apenas recentemente a questão do impacto da relação entre gênero e trabalho no sistema 
de produção e sustentabilidade da vida humana entrou na agenda de debates (VELHO, 
2011, p. 9).

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEE-
SE) (2003), a preocupação com o estudo da equidade de gênero ganha importância na 
medida em que, continuamente, vem crescendo a participação feminina no mercado de 
trabalho. No entanto, ao lado do aumento dessa inserção, muitas dificuldades persistem: 
há proporcionalmente menos mulheres que homens nos postos de trabalho mais prote-
gidos, de melhor qualidade e mais bem remunerados. As mulheres enfrentam ainda mui-
tas adversidades no que se refere aos salários, à discriminação na contratação e ascensão 
profissional, aos abusos por parte das chefias e, em especial, às dificuldades de conciliação 
entre trabalho e cuidados com os filhos e a casa, responsabilidades que lhes são tradicio-
nalmente atribuídas. 

Com a globalização e evolução da sociedade, existe uma constante busca por melhores 
condições de trabalho e salários, onde homens e mulheres realizam as mesmas funções, 
buscando atender aos anseios pessoais e organizacionais.

Conforme Hirata (2010), pesquisas conduzidas em empresas multinacionais de vidro pla-
no e distribuição de energia, demonstram a melhoria das condições de trabalho com o 
advento da tecnologia, tornando-as mais seguras, tanto para mulheres quanto para os 
homens. Por sua vez, a contribuição da globalização se deu por meio da uniformização, 
regulação e padronização, mas se agravou do ponto de vista do emprego, causando o de-
semprego. 

Também afirma que a necessidade de maior formação profissional e de diplomas para a 
obtenção de promoção redunda num sacrifício maior para as mulheres, em virtude do 
tempo extra despendido no trabalho profissional. A necessidade de conciliar o próprio 
aperfeiçoamento e o dos seus filhos tornou imperativo “arbitrar entre os dois”, situação 
mais difícil para as mulheres, visto que para os homens não se coloca essa opção. Ressalta 
inclusive problemas de conflitos de técnicas e engenheiras a partir do confronto com su-
bordinados homens, além de eventuais demissões do cargo. Dessa forma, conclui o autor 
pela inacessibilidade das mulheres aos cargos de direção.

Ainda de acordo com Hirata (2010), no nível do trabalho operário, pesquisas permitiram 
identificar três modalidades de Divisão Sexual de Trabalho. A primeira refere-se à “flexi-
bilização e trabalho em equipe reservados aos efetivos masculinos, linhas de montagem 
com cadências e ritmos impostos reservados para as mulheres com maior destreza”. A 
segunda denominada como “ghetto” feminino em “salas brancas”, ou seja, salas esteriliza-
das, que exigem maior destreza manual. Nessa modalidade, afirma a existência de “postos 
masculinos com cadências impostas pelas máquinas”, mas que, quando da implantação 
de uma organização flexível, apenas os homens eram favorecidos por uma política ati-
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va de formação. A terceira modalidade diz respeito ao “movimento de requalificação de 
homens e mulheres”, no qual ambos têm acesso à formação, ocorrendo a separação entre 
cargos de execução, ou seja, mulheres operadoras de máquinas, enquanto os cargos que 
exigiam mais tecnicidade de supervisão, como de chefia e engenharia, contemplam os 
homens. Apesar de toda essa “remodelação das novas formas de organização do trabalho 
e da divisão sexual do trabalho”, Hirato (2010) relata assistir-se à sustentação de formas de 
“segregação e hierarquização pré-existentes”.

Segundo Oliveira (2003) com as melhorias das condições do trabalho feminino, as mu-
lheres estão em busca de novos objetivos para sua vida e buscando primeiramente a es-
tabilidade profissional. Nessa perspectiva, alcançar uma percepção sobre o contexto de 
equidade de gênero entre homens e mulheres no setor industrial de Montes Claros, pos-
sibilitará compreender o contexto dessa dimensão no cenário municipal. Equidade, no 
caso, percebida como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Esta 
definição, disponibilizada no Dicionário Aurélio, apresenta a razão de a expressão equida-
de estar associada às questões de gênero.

Nesse contexto, tem-se como relevante o estudo sobre a equidade de gênero no setor indus-
trial do município de Montes Claros – MG, no período compreendido entre 2009 e 2011, 
visto ser considerado esse setor tradicionalmente ocupado por pessoas do sexo masculino.

2  OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Discutir a equidade de gênero a partir da análise do perfil de inserção da mulher no mer-
cado de trabalho do setor industrial do município de Montes Claros/MG. 

2.2 Objetivos específicos
 Desenvolver um referencial sobre a equidade de gênero e o histórico da inserção da 

mulher no mercado de trabalho.
 Analisar, em relação ao setor industrial de Montes Claros/MG, como se distribuem 

as proporções de trabalhadores em relação a categorias relacionadas a variáveis como 
faixa etária, escolaridade e remuneração.

 Discutir o perfil de inserção da mulher nesse mercado de trabalho, a partir da análise 
comparativa com os homens.

3  REFERENCIAL TEÓRICO

De acordo com Scott (1986), o sexo é considerado uma variável binária e faz parte dos 
dotes biológicos naturais. Por sua vez, o gênero é socializado nos indivíduos pelo com-
portamento adequado a cada sexo. Considerados padrões comportamentais socialmente 
construídos, muitas vezes implicam a submissão dos interesses das mulheres aos dos ho-
mens, conforme afirmam Mascarenhas e Vasconcelos (2004). 
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As relações de gênero se constituíram de tal forma que, durante séculos, se acreditou em 
uma natural desigualdade entre homens e mulheres. No entanto, essas relações passaram 
por um significativo processo de mudança, pelo surgimento de uma nova organização so-
cial e política ter atentado para a situação da mulher e de outras formas de marginalização 
(VELHO, 2011).

Estudos realizados por Calás e Smircich (1999) os levaram a afirmar que, ainda que te-
nham ocorrido certos avanços, persiste como um fenômeno mundial tanto a segregação 
sexual nos empregos e nas organizações, como a desigualdade remuneratória entre os 
sexos. Corroboram com essa afirmativa Segnini (1999); Betiol (2000) no que se refere a 
esse cenário no Brasil, considerando que a partir da década de 1960, ainda que também 
crescente a participação da mulher no mercado de trabalho, persistem desigualdades con-
cernentes a promoção, salário e participação política. 

Velho (2011) afirma que, ao longo da história, os papeis desenvolvidos por homens e mu-
lheres se configuraram na relação de poder e dominação. Com isso, a leitura abrangente 
que se faz é que o gênero masculino se desenvolveu mais, com consequente domínio sobre 
o feminino, de forma a se acreditar que o sexo masculino seria superior ao feminino.

No que decorrer dessa trajetória, percebe-se uma mudança desse pensamento, cuja ori-
gem é imputada principalmente aos movimentos feministas, que denotava claramente as 
insatisfações quanto às desigualdades e injustiças causadas pelo sistema de gênero domi-
nante, mas não totalmente a ponto de ser extinto. Segundo Priore (2003), desde o Século 
XVIII até os anos 50, o objetivo foi provar que as mulheres são “homens como os outros” e 
devem, consequentemente, beneficiar-se de direitos iguais, o que foi reforçado no governo 
do presidente Getúlio Vargas, que se preocupou com a questão do trabalhador e criou a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em vigor desde 1943.

Após a primeira guerra mundial, houve um aumento da presença das mulheres nos diver-
sos setores da economia, porém não lhes eram dadas oportunidades de crescimento como 
ocorria com o sexo masculino, que poderia construir uma carreira profissional nas orga-
nizações. Diante dessa luta pela igualdade, as mulheres passaram a se infiltrar ainda mais 
no mercado de trabalho, sobretudo pelas mudanças que se davam graças às tecnologias e 
ao aumento nos anos de estudos, o que foi preponderante para que elas se fortalecessem 
cada vez mais e buscassem o seu lugar definitivo no mercado de trabalho (VELHO, 2011, 
p.11)

Para Siqueira (2005, p. 21) a intensidade dos movimentos feministas se deu nas décadas 
de 70 e 80, quando os trabalhos acadêmicos se voltavam ainda mais para essa questão. A 
discussão se concentrava na necessária “explicitação das diferenças culturais, da descons-
trução dos universalismos, da superação dos equívocos dos estudos sobre mulheres”.

A mulher passou a se destacar e se fortalecer no final do século XX e entrada do século 
XXI, mas com uma “incógnita” no tipo de relação pessoal, afetiva e profissional. Todavia, 
afirma Carreira et. al (2001):
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Nascer macho e fêmea é um assunto da natureza. No entanto, a educa-
ção diferenciada que machos e fêmeas recebem, bem como todo o pro-
cesso de integração no grupo, transformam-nos em homens e mulheres 
com características específicas. (CARREIRA et. al, 2001, p.21).

Velho (2011, p. 10) acrescenta que, no início do século XX, mudanças de ordem tecnoló-
gica e das condições materiais de vida foram importantes fatores que contribuíram para 
transformar as realidades femininas. No entanto, para conquistar esse direito, necessário 
se fez abdicar de questões de ordem emocional em detrimento da racionalidade, caracte-
rística até então considerada como predominante nos homens. 

Para Quelhas (2010, p. 5), a divisão sexual do trabalho no Brasil era bastante evidencia-
da no começo do século passado. as atividades menos especializadas e mal remuneradas 
eram ocupadas por mulheres, além de os cargos de direção e de concepção serem destina-
dos aos homens saudáveis. As trabalhadoras, por sua vez, denunciavam “as péssimas con-
dições de trabalho e higiene, o controle disciplinar e o assédio sexual à imprensa operária”.

Se analisado em termos de tempo de humanidade, a trajetória da mulher na busca por di-
reitos, civilidade e cidadania, é considerada extremamente recente, seja em nível mundial, 
seja no Brasil. No mundo corporativo não é diferente, até porque, a equidade de gênero 
vem se tornando premissa fundamental no contexto do que se denomina responsabilida-
de social empresarial (VELHO, 2011, p. 12).

Del Priore et  al. (2010, p. 21) defendem que na luta pela igualdade as mulheres passaram a 
ingressar na empresa e de forma contínua, e, ao longo do tempo, quase sempre se “misturando” 
com a presença masculina no que se refere aos indicadores e dados estatísticos da empresa.

Na esfera pública, Siqueira (2005) afirma que o trabalho das mulheres vem se tornando 
um fenômeno irreversível e possibilitando novos campos de atuação, realização e forma-
ção. Entretanto, não se encontra contrapartida de maior igualdade nas tarefas de âmbito 
doméstico, o que acaba por gerar a dupla jornada de trabalho.

Para Perreault (2012, p. 247), as primeiras ondas de industrialização pela implantação 
de fábricas no século XVIII e XIV foram efetuadas utilizando mão de obra no enorme 
reservatório rural e de preferência entre as mulheres. Em sua concepção, ao colocar as 
mulheres para fazer tarefas que os homens não querem, consegue-se garantir a esses úl-
timos “espaços reservados, salários especiais, um prestígio que certamente permitiram 
discipliná-los mais facilmente”.

Também constata Perreault (2012, p. 251) que as lutas das mulheres no mercado de 
trabalho devem ser analisadas tendo-se em conta diferenças que existem nas relações 
entre os sexos dentro das mais abrangentes relações sociais que moldam a vivência do 
trabalho nas sociedades, sejam homens ou mulheres. Defende que “a acessibilidade dos 
empregos, a disciplina particular do trabalho, as lutas operárias e sindicais” deveriam 
ser analisadas de forma a possibilitar claramente a distinção das relações entre os sexos 
na divisão social do trabalho.
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A questão relações de gênero, portanto, se tornou uma questão de gestão, o que levou 
diversas organizações a desenvolverem programas específicos sobre equidade de gêne-
ro. O próprio governo federal tomou a iniciativa de criar o Programa Pró-equidade de 
Gênero, por meio da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM). O objetivo 
do programa é premiar empresas que envidam esforços na implementação de práticas de 
equidade em seu cotidiano. (VELHO, 2011)

Conforme bem preceituam Alves e Silva (2004, p. 27), as empresas deveriam incluir cri-
térios não discriminatórios nos processos de recrutamento e seleção, por serem conside-
radas “instrumentos de modificação da sociedade”. Ressaltam que o papel dos indivíduos 
na organização capitalista do trabalho sempre esteve vinculado à sua utilidade para a re-
produção do capital, para a qual não há distinção em termos étnicos, sexuais e religiosos, 
desde que produzam e consumam. Consideram que a atribuição de privilégios de classe, 
no entanto, sempre esteve associada à manipulação de interesses e fidelidades. “As diferen-
ças sempre foram cultivadas dentro da lógica funcionalista da gestão, apesar da roupagem 
de igualdade para todos”. 

3.1 A inserção da mulher no mercado de trabalho

Conforme depreende Abramo (2001), após três décadas nas quais se observa um cresci-
mento sustentado na América Latina e se elevam os níveis de escolaridade das mulheres 
no mercado de trabalho – e isso a um ritmo superior ao dos homens –, ainda persistem 
sérias barreiras à sua inserção e permanência em igualdade de condições com os homens. 
No final da década de 90, as mulheres representam 40% da população economicamen-
te ativa (PEA) urbana da América Latina, seja na participação no mercado de trabalho, 
como os índices de ocupação. 

Revela Abramo (2001) que, apesar de ainda perdurarem significativas as diferenças nos 
índices de participação das mulheres segundo o nível de renda de seu local de origem – 
visto que esses índices são consideravelmente inferiores entre mulheres mais pobres e com 
nível muito baixo de escolaridade –, no estrato das mulheres mais pobres, os índices de 
participação no mercado de trabalho aumentaram mais significativamente nessa década, 
o que resultou na redução da margem de participação das mais pobres na média corres-
pondente às mulheres.

Ainda conforme Abramo (2001, p. 25), no final da década de 90 persistia uma desigualda-
de entre homens e mulheres no mercado de trabalho, cuja taxa de desemprego feminino, 
em 1998, chega a alcançar o índice de 47% superior ao dos homens, segundo dados obti-
dos em 2001 na Organização Internacional do Trabalho – OIT. Destaca que o número de 
mulheres empregadas no setor informal em relação ao total da força de trabalho feminina 
é superior ao de homens nessa situação, bem como, que é superior ao número de homens 
o total de mulheres sem qualquer proteção social, índices esses que aumentaram durante 
os anos 90. Também considera o aumento do índice de desemprego entre as mulheres, 
principalmente entre as mais pobres, assim como a margem de desemprego entre homens 
e mulheres.
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Também na década de 90, houve uma ampliação do nível de escolaridade das mulheres 
em ritmo superior ao dos homens. Tal advento aumentou significativamente os índices 
de participação da mulher no mercado de trabalho, assim como a renda média e as pos-
sibilidades de conquistar um emprego formal. Consequentemente ocorreu o aumento da 
probabilidade de se conquistar segurança social. Contudo, segundo Abramo (2001, p. 26) 
surgem fortes desigualdades ao analisar a relação entre os níveis de escolaridade de ho-
mens e mulheres e suas respectivas possibilidades e condições de inserção no mercado de 
trabalho. Tanto que, níveis de escolaridade mais altos não garantem às mulheres mais e 
melhores oportunidades de emprego se comparado com os homens. E afirma: “Elas preci-
sam de uma formação educacional significativamente superior para ter acesso às mesmas 
oportunidades de emprego dele: em média quatro anos mais para conseguir a mesma re-
muneração e dois anos mais para ter as mesmas oportunidades de ascensão a um emprego 
formal.” 

De acordo com os padrões adotados pela sociedade patriarcal, durante muito tempo as 
mulheres tiveram restrições para assumir funções relacionadas à tomada de decisão e ao 
controle de recursos nas organizações. Conforme defendem Mascarenhas e Vasconcelos 
(2004), as funções geralmente ocupadas pelas mulheres estavam limitadas “ao apoio, a 
servir e a secundar os homens em suas funções” ou tarefas mecânicas. Até mesmo casa-
mento e gravidez eram vistos como comprometedores para a eficiência do trabalho das 
mulheres. Também afirma Betiol (2000), que a desigualdade sexual nas organizações ain-
da persiste na sociedade, independentemente da qualificação profissional da mulher.

A inserção da mulher no mercado de trabalho ainda está eivada por discriminações sala-
riais. A média de ganho é 40% menor do que a dos homens, segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (2005) e a alta concentração de mulheres nos denominados 
“tradicionais guetos femininos”, como as áreas da Saúde e Educação. (CURADO E ME-
NEGON, 2009) 

Segundo Velho (2011) é necessário observar também que o processo de industrialização 
e urbanização caracterizou-se pela severa separação da esfera pública da esfera privada. 
Num mundo patriarcal, isso levou à criação de uma dualidade, ficando a mulher caracteri-
zada e naturalizada no espaço privado e passando a atuar no cuidado ao lar e na atividade 
de reprodução, o que não era reconhecido socialmente (QUELHAS, 2010).

3.2 A mulher no mercado de trabalho no Brasil

O DIEESE (2003) divulgou que, ao longo das duas últimas décadas e, mais especialmente, 
a partir dos anos 90, vem se intensificando a inserção feminina no mercado de trabalho 
no Brasil. Esse crescimento do interesse feminino por encontrar uma ocupação tem sido 
determinado, por um lado, pelo desejo de realização profissional que leva muitas mulhe-
res a se prepararem cada vez melhor para disputar um posto de trabalho. Por outro, pelas 
crescentes necessidades familiares por força da perda da renda ou do emprego do cônjuge. 
Esse ingresso da mulher no mercado de trabalho tem sido marcado pela conjuntura po-
lítico-econômica dos últimos anos, que tem dificultado o acesso ao mercado de trabalho 
para todos que procuram uma ocupação. 
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De acordo com a pesquisa realizada pelo DIEESE (2003), compreendida no período de 
1996-2000, foram preponderantes para esse cenário:

a busca da estabilização das contas externas na primeira metade da década de 
80, e da inflação a partir de 1985 até 1994, somadas às mudanças de política 
econômica nos anos 90, [...] tiveram um efeito perverso sobre o Produto Inter-
no Bruto – PIB e sobre o nível de emprego. Durante o Plano Real, a forte com-
petição levou as empresas a cortar postos de trabalho e a flexibilizar os vínculos 
trabalhistas, em nome da reestruturação produtiva e da sua sobrevivência no 
mercado. (DIEESE, 2003, p. 8)

A pesquisa demonstrou, ainda, que no mercado de trabalho, a partir dos anos 90, houve 
“crescimento do desemprego, expansão do assalariamento sem carteira e dos trabalha-
dores autônomos, redução dos rendimentos e da contratação com carteira assinada e de 
benefícios garantidos em lei.” 

Concernente às famílias, restou evidenciado o aumento do desemprego do “chefe do do-
micílio”, o que foi determinante para que os demais membros da família fossem obrigados 
a buscar um posto de trabalho para aumentar a renda familiar. Tal fato foi considerado 
uma das razões para o incremento da participação da mulher no mercado de trabalho. 
No entanto, também tem respaldo nos movimentos de emancipação feminina e busca de 
direitos iguais e mesmo as mudanças na composição das famílias, tradicionalmente che-
fiadas por homens (DIEESE, 2003, p. 11).

Uma significativa conclusão a que chega a pesquisa do DIEESE (2003, p. 11), é que a va-
riedade de razões que levaram à inserção das mulheres na atividade econômica “[...] se 
traduz na discriminação do trabalho feminino, revelada através das formas singulares de 
sua inserção, das altas taxas de desemprego, dos menores rendimentos e de vínculos de 
trabalho mais frágeis.”

Conforme dados do governo federal, a mulher brasileira vem aumentando sua partici-
pação no mercado de trabalho no Brasil nos últimos anos. Para caracterizar esse quadro, 
tem-se o aumento da escolaridade feminina, a redução do número de filhos nas famílias 
e as mudanças nos padrões culturais, que estimulam as mulheres a trabalhar. No entanto, 
de acordo com os atuais dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 
(2009), apesar de ser maioria da população e ter mais tempo de estudo, as brasileiras ain-
da se constituem minoria no mercado de trabalho e ganham menos que os homens, em 
média. (PORTAL BRASIL, 2012)

Nas grandes empresas, tem-se uma desigualdade acentuada, posto que menos de 14% dos 
cargos de diretoria das 500 maiores empresas do Brasil são ocupadas pelo sexo feminino. 
Além do mais, levam mais tempo para obterem promoção, conforme novamente o IBGE 
(2009), que apresenta dados nos quais a participação das mulheres chega a 45,1% nas mi-
croempresas, contra uma média de 31,8% nas empresas médias e grandes.

Por sua vez, quanto aos salários, conforme dados da Pesquisa Mensal de Emprego – PME 
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(2009), as mulheres obtêm renda anual média de R$ 1.097,93, enquanto os homens atin-
gem R$ 1.518,31. Tal diferença ocorre mesmo quando a mulher tem 11 ou mais anos de 
estudo. Quando os profissionais têm curso superior, os homens chegam a ganhar cerca R$ 
1.653,70 a mais do que elas.

Outro desafio apontado pelo governo federal está na busca por um emprego formal. Em 
2009 (Figura 1), segundo levantamento do IBGE, cerca de 35,5% das mulheres no mercado 
de trabalho no Brasil têm carteira de trabalho assinada, ante 43,9% dos homens. A título de 
exemplo, no setor de comércio, sequer metade das mulheres tem carteira assinada (49,7%).

Figura 1 – Remuneração. Fonte: IBGE, 2009. In: http://www.brasil.gov.br/infograficos/remuneracao

Por sua vez, o nível de emprego na indústria manteve-se relativamente estável (com leve 
aumento), sobretudo no Sul e Sudeste, seguindo empregando mais homens, sobretudo 
brancos.
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Figura 2 – Desemprego 2010 X 2011. Fonte: IBGE, 2011. http://www.brasil.gov.br/infograficos/
desemprego-hoje

3.3 MULHERES X HOMENS NO MERCADO DE TRABALHO

No Brasil, de acordo com dados do IBGE (2010), houve melhora na distribuição de renda, 
mas continua bastante significativa a desigualdade entre homens e mulheres.

Ao longo das últimas décadas, conforme conclui o Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (IPEA), na última edição do estudo “Retratos das Desigualdades de Gênero e Raça” 
(2011, p. 27), “a participação das mulheres no mercado de trabalho deixou de ser considera-
da como secundária ou intermitente, mas ainda é marcada por diferenças de gênero e raça.” 
Ou seja, quando se combinam desigualdades, as diferenças ficam ainda mais acentuadas. 

Admite o estudo do IPEA que, “além de menos presentes do que os homens no mercado 
de trabalho, as mulheres ocupam espaços diferenciados e estão sobrerrepresentadas nos 
trabalhos precários.” A trajetória feminina rumo ao mercado de trabalho, por sua vez, não 
implicou na “redivisão” das tarefas entre homens e mulheres, mesmo quando se tratam de 
atividades remuneradas.

Dados sobre a distribuição por setor de atividade apontam uma clara 
segmentação ocupacional, tanto relacionada ao gênero, quanto à raça. 
As mulheres – especialmente as negras – estão mais concentradas no 
setor de serviços sociais (aproximadamente 34% da mão de obra femi-
nina), grupo que abarca serviços de cuidado em sentido amplo (educa-
ção, saúde, serviços sociais e domésticos). Já os homens, sobretudo os 
negros, estão sobrerrepresentados na construção civil. Em 2009, esse 
setor empregava quase 13% dos homens e menos de 1% das mulheres. 
(PORTAL BRASIL, 2012)
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Conforme demonstra o Censo Demográfico (2010) do Brasil, o rendimento médio men-
sal dos homens com Carteira Profissional assinada foi de R$ 1.392, e o das mulheres cerca 
de 30% abaixo disso, atingindo R$ 983. 

Esse quadro deixou o Brasil atrás de 79 países em um ranking de 146 
nações elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvol-
vimento (Pnud). O Índice de Desigualdade de Gênero (IDG), um dos 
indicadores complementares ao Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH), colocou o País no ano passado na 80ª posição, atrás do Chile, Ar-
gentina, Peru, México, Venezuela e até dos árabes, como a Líbia, Líbano 
e Kuwait. Os melhores índices são da Suécia, dos Países Baixos e da 
Dinamarca. O cálculo do IDG considera, além do mercado de trabalho, 
indicadores como a saúde reprodutiva e capacitação. (BRASIL, 2012)

Segundo divulgado pelo governo federal no Portal Brasil (2012), um estudo do Global 
Gender Gap Index/2011 (Desigualdade Global de Gênero/2011), do World Economic Fo-
rum (WEF), o Brasil aparece em 82º lugar numa lista de 135 nações. O objetivo do estudo 
é “analisar a diferença entre gêneros nas áreas de participação econômica e oportunidades, 
de educação, capacitação política e de saúde e sobrevivência”. A classificação do Brasil tem 
sido de declínio, pois em 2006, ano da primeira edição do ranking da WEF, quando foram 
avaliados 115 países, o País havia ficado no 67º lugar. O governo brasileiro considera que o 
principal fator que tem contribuído para essa mudança perpassa pelas diferenças salariais 
e pela distribuição por setor de atividade no mercado de trabalho.

Espaços de Poder

Um estudo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD (2008), relatado no 
último relatório (2009/2010) do Observatório da Igualdade de Gênero (2010), a propor-
ção de mulheres dirigentes (4,4%) também é inferior à proporção de homens dirigentes 
(5,9%). De acordo esse estudo, essa diferença de 1,5 pontos percentuais é a mesma desde 
o ano de 2003. “Quando essas proporções são analisadas regionalmente, percebe-se que 
as maiores disparidades da proporção de homens e mulheres dirigentes encontram-se nas 
regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, enquanto que nas regiões Norte e Nordeste as pro-
porções são mais próximas”, conclui o relatório (2009/2010, p. 40).

Segundo esse mesmo relatório (2009/2010, p. 9), a baixa participação de mulheres em es-
paços de poder tem relação estreita com o limitado acesso feminino à esfera pública, mas 
pode ser explicado também pelos fatores culturais: a de divisão sexual do trabalho, o não 
compartilhamento de tarefas domésticas e familiares e o preconceito de gênero, entre outros.

Também relevante destacar no relatório (2009/2010, p. 41), que o quadro não é muito di-
ferente do que no setor público. Levantamento realizado pela Catho Online, em 2009, com 
um total de 89.075 empresas, apontou que as mulheres ocupavam apenas 21,4% dos car-
gos de chefia. Da mesma forma que nas esferas sindical e nos cargos de livre nomeação e 
exoneração do Poder Executivo, ao se analisar os diferentes cargos considerados como de 
chefia, é perceptível que, quanto mais elevado o cargo, menor o percentual de mulheres.
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O setor industrial em Montes Claros

Segundo dados do IBGE (2010), o município de Montes Claros/MG conta com uma po-
pulação estimada em 361.971 habitantes, sendo considerada uma cidade média, tanto em 
termos populacionais como funcionais. No entanto, é o mais importante polo da região 
do Norte de Minas.

Emancipado no século XIX, o município de Montes Claros tem, há bastante tempo, a in-
dústria como importante atividade econômica e considerada um polo industrial regional. 

A indústria em Montes Claros começou com a fábrica de tecidos do Cedro, em 1882. 
Houve, no município, um significativo processo de industrialização a partir da década 
de 1970. Implantada a partir de incentivos fiscais e financeiros do poder público (federal, 
estadual e municipal) através da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SU-
DENE), a atividade industrial provocou expressivas mudanças na economia e estrutura 
do município, fazendo com que a cidade se tornasse foco de um intenso fluxo migratório 
e de capital e tecnologias. Inclusive por possuir uma melhor infraestrutura em relação às 
demais cidades da região, o município foi priorizado pela SUDENE para receber investi-
mentos no setor industrial.

Segundo Gomes (2007, p. 20), “o contingente populacional que se instalou em Montes 
Claros era constituído, sobretudo, por imigrantes pobres, atraídos pela possibilidade de 
emprego nas fábricas e pela busca de uma melhor qualidade de vida.” As indústrias, então 
implantadas, eram, em geral, de médio e grande porte, e se destinavam, principalmente, 
às seguintes atividades ou ramos: têxtil, farmacêutico, produtos veterinários, produtos ali-
mentícios, bebidas, estrutura metálica, materiais de construção, óleos vegetais e produtos 
de origem pecuária. A maior parte delas utilizavam tecnologia avançada, aparelhagem 
moderna, destinavam-se a um mercado consumidor extrarregional e eram pouco absor-
vedoras de mão de obra.

O setor econômico de Montes Claros é diversificado pelas atividades agropecuárias, indus-
triais e de prestação de serviços. A principal fonte econômica está centrada no setor terciá-
rio, com seus diversos segmentos de comércio e prestação de serviços de várias áreas, como 
na educação e saúde. Em seguida, destaca-se o setor secundário, com complexos industriais 
de grande porte, além das unidades produtivas de pequeno e médio porte. 

De acordo com o IBGE (2010), a indústria, atualmente, é o segundo setor mais relevante 
para a economia do município. 774 539 reais do PIB municipal são do valor adicionado 
bruto da indústria (setor secundário). A cidade conta com um distrito industrial,com-
posto por diversas empresas, que possui área de 5,2 milhões de m². Está em estudo a 
implantação do Distrito Industrial 2, com área prevista de 1,5 milhões de m2, de modo 
a possibilitar a ampliação das atividades industriais e de prestação de serviços na cidade.

Conforme informações da Prefeitura Municipal de Montes Claros (2010), o município 
tem recebido grandes investimentos no setor industrial. Informa que havia, na cidade, 
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954 estabelecimentos e empresas e 9 912 trabalhadores com foco para o setor industrial 
do município. São algumas das principais empresas com empreendimentos industriais no 
município a Coteminas, a Lafarge, a Novo Nordisk e a Nestlé. 

Destaca a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tec-
nologia de Montes Claros (2010), que o grupo Coteminas gera aproximadamente 4.636 
empregos diretos na cidade e tem expandido os seus negócios através de aquisições e 
fusões com outras empresas do setor têxtil e expansão das suas instalações. Também que 
a empresa Valleé Nordeste S.A., fabricante de produtos veterinários, que possui em seu 
quadro 585 funcionários e está instalada na cidade desde 1979. Quanto ao Grupo Novo 
Nordisk, conta com aproximadamente 816 funcionários, constituindo-se no maior fabri-
cante de insulina na América Latina.

Desde 2008, segundo dados da Prefeitura de Montes Claros (2010), foi implantada uma 
Usina de Biodiesel da Petrobras, com investimento da ordem de R$ 80 milhões que, quan-
do atingir operação à plena capacidade, espera-se que gere 50 empregos diretos e, aproxi-
madamente, 20 mil empregos na zona rural do Norte de Minas. 

A expectativa do município, de acordo com dados da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecnologia (2010), é que outras indústrias possam investir na 
cidade, como exemplo o Laboratório Farmacêutico Hipolabor, com previsão de 700 
empregos diretos.

De acordo com Diniz (2000), “Montes Claros faz parte de uma das 27 áreas industriais do 
Brasil, que empregam de 10 a 20 mil empregados e que tiveram crescimento positivo do 
emprego industrial.” 

Conforme depreende Gomes (2007, p. 65), estima-se que Montes Claros contava com 82 
estabelecimentos industriais (e 778 pessoas ocupadas) na década de 1960; 170 na década 
de 1980 e 300 estabelecimentos desse segmento em 2007. No setor industrial, observou-se 
um aumento de 6% da população ocupada em 1960, para 16%, em 1970, e para 23%, em 
2003. A expansão do setor secundário em Montes Claros teve como impacto o desenvol-
vimento de uma variedade de novos serviços privados e públicos em diversas áreas, tais 
como saúde, educação e economia. 

Afirma ainda Gomes (2007, p. 66), que apesar de o setor industrial ter surgido sob uma 
avançada concepção industrial fordista e ter provocado a expansão e melhoria da infraes-
trutura e dos serviços na cidade, ele não atendeu as expectativas de desenvolvimento à 
época. Cerca de 30% das indústrias implantadas em Montes Claros, com investimentos 
da SUDENE, faliram, razões pelas quais se explica aqui a configuração de Montes Claros 
como uma Cidade Industrial Incompleta.

No entanto, ainda que Montes Claros não tenha se transformado em uma Cidade Indus-
trial “completa” ou polo industrial, como previsto pelo Governo Federal e de Minas Gerais 
no período militar, o surgimento de novas indústrias atraídas pela política de incentivos 
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fiscais trouxe importantes transformações para o município. Nesse sentido, podem ser ci-
tados a mecanização no campo, o aumento dos fluxos migratórios intrarregionais, o êxo-
do rural, o aumento da população na área urbana da cidade, melhorias na infraestrutura 
urbana, saneamento básico, ampliação dos serviços públicos e privados, a expansão dos 
serviços de produção ou de apoio ao setor industrial (energia, comunicação, transporte, 
armazenamento) e a ampliação da rede rodoviária (GOMES, 200, p. 171).

4. METODOLOGIA

Segundo Ribeiro (2004, p. 14), “metodologia é a forma de pensar para se chegar à natureza 
de um determinado problema, que seja para estudá-lo ou explicá-lo”. De acordo com Cer-
vo e Bervian (1996, p. 44) pesquisa é “uma atividade voltada para a solução de problemas, 
através do emprego de processos científicos”. 

Nessa perspectiva, este artigo é fruto de uma pesquisa delineada a partir de um estudo 
de caráter descritivo, cujo objetivo precípuo foi analisar a equidade de gênero no setor 
industrial de Montes Claros/MG, em que pese os fatores, práticas e oportunidades para a 
inserção da mulher no mercado de trabalho.  

Para tanto, foi feita uma revisão da literatura sobre o tema, com a identificação de artigos 
que seriam a base de análise do estudo. Segundo Cervo e Bervian (1983), a pesquisa bi-
bliográfica procura explicar a partir de referências teóricas publicadas em documentos, 
buscando conhecer e analisar as contribuições culturais ou cientificas do passado existen-
te sobre um determinado assunto, tema ou problema. Segundo Marconi e Lakatos (2005, 
p. 185), a pesquisa bibliográfica permite não somente resolver, ou definir problemas já 
conhecidos, mas explorar novas áreas ainda não conhecidas.

A técnica de coleta de dados utilizada foi a pesquisa documental que, segundo Marconi e 
Lakatos (2008), caracteriza-se por se restringir a documentos, escritos ou não, construin-
do o que se denomina de fontes primárias. Foi utilizada a base de dados da RAIS/CAGED 
do Ministério do Trabalho e Emprego, disponibilizados na internet através do Programa 
de Disseminação e Estatísticas do Trabalho (PDET). 

No que se refere à delimitação do universo, Marconi e Lakatos afirmam que esta consiste 
em “explicitar que pessoas ou coisas, fenômenos etc. serão pesquisados, enumerando suas 
características comuns, por exemplo, sexo, faixa etária, organização a que pertencem, co-
munidade onde vivem, etc.” Para efeito deste trabalho, foram analisados os dados relativos 
aos trabalhadores do setor industrial de Montes Claros, verificando variáveis como faixa 
etária, remuneração, ocupação, entre outros, correspondente ao período de 2006 a 2011. 

Foram utilizadas planilhas do software Excel para percepção clara das estatísticas, orga-
nização e tabulação dos dados disponíveis em consonância com o embasamento teórico. 
Após, foi realizada a análise global, com consequente concepção dos resultados, integra-
dos com a base teórica de referência e os objetivos delineados. 
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 5  RESULTADOS,  ANÁLISES E DISCUSSÃO

No período analisado, de 2006 a 2011, os maiores patamares de ocupação no setor indus-
trial de Montes Claros foram atingidos no ano de 2008. Como demonstra a Tabela 1, a 
seguir, nesse ano havia um total de 39.534 trabalhadores, entre homens e mulheres (fre-
quência absoluta). Provavelmente em razão da crise financeira que assolou as economias 
mundiais nesse ano, houve uma redução no número total de trabalhadores nos períodos 
seguintes. 

TABELA 1 – Distribuição do número de trabalhadores homens e mulheres do setor in-
dustrial do município de Montes Claros/MG, no período de 2006 a 2011.
Ano
Sexo Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc.
Freq. Absoluta 14172 20805 15609 22427 16012 23522 13938 19619 14612 20276 13833 18020
Freq. Relativa 40,52 59,48 41,04 58,96 40,50 59,50 41,54 58,46 41,88 58,12 43,43 56,57

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fonte: RAIS 2012, Distribuição do número de trabalhadores homens e mulheres do setor industrial 2006 e 
2011.

Conforme se observa, as proporções de participação da mulher são inferiores às dos ho-
mens em todo o período analisado. A diferença da proporção do sexo feminino em rela-
ção ao masculino, contudo, está diminuindo. De 40,52%, em 2006, a proporção de mulhe-
res aumentou para 43,43%, em 2011, o que corresponde a um incremento de percentual 
de 2,14%.

Os estudos que discutem a questão da equidade de gênero destacam o crescimento da 
participação feminina no mercado de trabalho. Os dados mostrados são consonantes com 
essa tendência. 

5.1 Análise comparativa das Faixas Etárias

A análise da Tabela 2, a seguir, demonstra que, em todos os períodos analisados, os maio-
res percentuais de homens e de mulheres se situam na faixa etária de 30 a 39 anos. Para 
ambos os sexos, a faixa de renda de 40 a 49 anos é a que apresenta os segundos maiores 
percentuais, superiores mesmo do que a classe compreendida entre  25 a 29 anos.

TABELA 2 – Distribuição, por faixa etária, de trabalhadores homens e mulheres do setor 
industrial do município de Montes Claros/MG, no período de 2006 a 2011.

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Faixa 
Etária

Masc.% Fem% Masc.% Fem% Masc.% Fem% Masc.% Fem.% Mas% Fem% Mas.% Fem%

10 A 14
                        
0,01

          
0,01 

              
0,04

          
0,03 

             
0,02 

          
0,02 

               
0,02 

               
0,01 

          
0,03 

          
0,01 

              
0,01 

          
0,02 

15 A 17
                   
0,55 

          
0,41 

              
0,92 

          
0,39 

             
0,84 

          
0,49 

               
0,65 

               
0,26 

          
0,52 

          
0,44 

              
0,59 

          
0,48 

18 A 24
                 
19,30 

        
18,18 

            
18,50 

        
17,46 

          
19,35 

        
18,09

             
17,33 

             
16,63 

        
17,96 

        
16,65 

            
18,58 

        
17,30 
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25 A 29
                 
19,31 

        
18,96 

            
19,66 

        
19,92 

          
19,20 

        
19,47 

             
17,63 

             
18,56 

        
17,81 

        
17,98 

            
16,79 

        
17,18 

30 A 39
                 
29,32 

        
30,05 

            
29,61 

        
30,51 

          
28,99 

        
29,93 

             
29,82 

             
29,34 

        
29,52 

        
29,73 

            
29,13 

        
28,24 

40 A 49
                 
19,82 

        
22,31 

            
19,64 

        
21,62 

          
19,32 

        
21,50 

             
20,51 

             
23,15 

        
20,33 

        
23,44 

            
20,24 

        
24,15 

50 A 64
                 
11,19 

          
9,80 

            
11,13 

          
9,80 

          
11,72 

        
10,24 

             
13,29 

             
11,62 

        
13,01 

        
11,33 

            
13,56 

        
12,18 

65 OU 
MAIS

                   
0,50

          
0,28 

              
0,50 

          
0,27 

             
0,56 

          
0,26 

               
0,75 

               
0,43 

          
0,82 

          
0,42 

              
1,10 

          
0,45 

Total
               
100,00 

     
100,00 

         
100,00 

     
100,00 

        
100,00 

     
100,00 

           
100,00 

          
100,00 

     
100,00 

     
100,00 

          
100,00 

     
100,00 

 Fonte: RAIS 2012, Faixa etária, de trabalhadores homens e mulheres do setor industrial 2006 e 2011.

 Analisando as variações ocorridas durante o período analisado, observa-se um acréscimo 
nos percentuais tanto de homens quanto de mulheres situados nas faixas etárias mais eleva-
das. Considerando conjuntamente as duas maiores faixas de idades, com 50 anos ou mais, o 
percentual de mulheres aumentou de 10,08%, em 2006, para 12,62%, em 2011. No mesmo 
período, o percentual de homens nessa faixa etária passou de 11,7% para 14,66%. O que cor-
responde a incrementos percentuais de 2,54% para as mulheres e de 2,96% para os homens.

O incremento percentual de mulheres na faixa etária de 40 a 49 anos (13,23%) foi bem 
mais significativo do que o dos homens (2,17%). Esse é um dado que se destaca na análise 
comparativa das distribuições por faixas etárias. 

5.2 Análise Comparativa dos Níveis de Escolaridade

Conforme demonstra a Tabela 3, a maior proporção de homens e de mulheres do setor 
industrial de Montes Claros possui ensino médio completo. Em relação a ambos os sexos, 
há uma tendência de diminuição dos percentuais dos níveis de escolaridade mais baixos 
e aumento nos níveis mais altos. Percebe-se que houve uma redução significativa nos per-
centuais de ambos os sexos de pessoas analfabetas no período.

TABELA 3 – Distribuição, por escolaridade, de trabalhadores homens e mulheres do se-
tor industrial do município de Montes Claros/MG, no período de 2006 a 2011
  2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nível de es-
colaridade

FE
M

 %

M
A

SC
%

FE
M

 %

M
A

SC
%

FE
M

 %

M
A

SC
%

FE
M

 %

M
A

SC
%

FE
M

 %

M
A

SC
%

FE
M

 %

M
A

SC
%

Analfabeto
          
0,19 

          
0,25 

          
0,13 

          
0,21 

          
0,10 

          
0,34 

          
0,16 

          
0,16 

          
0,15 

          
0,13 

          
0,02 

          
0,06 

Até 5° incom-
pleto

          
0,65 

          
2,41 

          
0,71 

          
2,15 

          
0,84 

          
2,43 

          
0,73 

          
3,14 

          
0,99 

          
2,56 

          
0,87 

          
1,95 

Fund.Com-
pleto

        
10,75 

        
23,26 

          
9,34 

        
21,96 

        
10,91 

        
22,73 

          
9,19 

        
18,29 

          
8,11 

        
17,76 

          
9,19

        
17,04 

Médio In-
completo

          
8,55 

        
15,16 

          
8,12 

        
14,81 

          
9,20 

        
15,57 

          
9,38 

        
15,54 

          
9,81 

        
15,58 

          
8,86 

        
13,96 

Médio Com-
pleto

        
72,49 

        
55,42 

        
75,00 

        
57,44 

        
69,99 

        
54,75 

        
70,91 

        
57,05 

        
69,76 

        
58,58 

        
71,43 

        
62,44 
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Superior 
Incompleto

          
2,41 

          
1,59

          
2,71 

          
1,69 

          
3,70 

          
1,97 

          
3,90 

          
2,13 

          
3,22 

          
1,91 

          
3,45 

          
2,02 

Superior 
Completo

          
4,94 

          
1,89 

          
3,97 

          
1,69 

          
5,22 

          
2,18

          
5,67 

          
3,66 

          
7,91 

          
3,44 

          
6,16 

          
2,43 

Mestrado 
          
0,02 

          
0,02 

          
0,02 

          
0,05 

          
0,04 

          
0,03 

          
0,06 

          
0,03 

          
0,05 

          
0,02 

          
0,02 

          
0,08 

Doutorado
               
-   

               
-   

               
-   

               
-   

               
-   

               
-   

               
-   

               
-   

               
-   

               
-   

               
-   

          
0,02

Total
     
100,00 

     
100,00 

     
100,00 

     
100,00 

     
100,00 

     
100,00 

     
100,00 

     
100,00 

     
100,00 

     
100,00 

     
100,00 

     
100,00 

Fonte: RAIS 2012, Alfabetização dos homens e mulheres na indústria entre 2006 e 2011.

Em todos os anos analisados, os percentuais de mulheres com ensino médio completo 
são superiores ao sexo masculino. Pode-se observar também, que o número de mulheres 
com ensino superior incompleto e as que já o concluíram são superiores ao dos homens. 
No tocante às especializações, como mestrado e doutorado, os números tanto de homens 
quanto de mulheres ainda são relativamente baixos na Indústria de Montes Claros.

 Assim, os resultados mostram, em relação à escolaridade, as mulheres mais bem ins-
truídas. Percebe-se também que os homens lideram nos menores graus de escolaridade, 
desde os analfabetos até o segundo grau incompleto. Esses resultados corroboram com 
as discussões teóricas antes apresentadas, que apontam para uma ampliação do nível de 
escolaridade das mulheres em patamares superiores aos dos homens.

5.3 Análise Comparativa dos Níveis de Remuneração

A Tabela 4 apresenta dados sobre a remuneração no mercado de trabalho do setor indus-
trial de Montes Claros. Verifica-se, em todos os anos analisados, que os percentuais de 
mulheres com salários situados na faixa de menor remuneração, entre 1 e 1,5 salários mí-
nimos, são superiores aos percentuais de homens. A diferença é de pelo menos 10 pontos 
percentuais em cada período.

TABELA 4 – Distribuição, por remuneração, de trabalhadores homens e mulheres do 
setor industrial do município de Montes Claros/MG, no período de 2006 a 2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Número de 

SM
MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM

1,01 a 1,50 73,2757 86,15029 72,47811 86,97738 72,6034 87,58913 74,71352 87,23109 74,49275 86,11188 75,19548 87,95711

1,51 a 2,01 17,1602 8,053347 17,02887 7,653644 17,47355 7,107843 15,78813 7,460097 16,43255 8,043418 16,33362 6,763816

2,01 a 3,00 6,915578 3,308541 7,784625 3,472698 7,261943 3,364528 7,10466 3,400416 7,001115 3,979961 6,754996 3,931812

3,01 a 4,00 1,361045 1,000256 1,686669 0,753941 1,587047 1,0918 1,349631 0,936849 1,248606 1,085444 1,020851 0,549904

4,01 a 5,00 0,680522 0,5386 0,454103 0,365547 0,496954 0,26738 0,407436 0,485774 0,535117 0,667965 0,304083 0,549904

5,01 a 7,00 0,478205 0,872018 0,470321 0,639708 0,464893 0,423351 0,585689 0,381679 0,245262 0,083496 0,347524 0,164971

7,01 a 10,00 0,128747 0,076943 0,097308 0,13708 0,112215 0,155971 0,050929 0,104094 0,044593 0,027832 0,04344 0,082486

Mais de 10,0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fonte: RAIS 2012, Remuneração do sexo masculino e feminino na indústria, no período de 2006 a 2011.
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Por sua vez, a análise de cada uma das três faixas de remuneração imediatamente superio-
res, situadas entre 1,51 e 4 SM, demonstra que a situação se inverte. São maiores os per-
centuais de homens, em relação aos de mulheres. Isso ocorre em todo o período analisado, 
dos anos de 2006 a 2011.

A análise da soma dos percentuais das três faixas que compreendem remunerações de 4,01 
a 10 SM demonstra relativo equilíbrio na comparação entre homens e mulheres. Chama a 
atenção o fato de, ainda que com pequenas diferenças, o percentual de mulheres ser supe-
rior ao dos homens em quatro dos seis anos analisados.

Os percentuais de trabalhadores com salários situados na faixa de maior remuneração, 
acima de 10 salários mínimos, são muito baixos. A comparação demonstra certo equilí-
brio entre homens e mulheres nessa classe de renda.

5.4 Análise Comparativa Conjunta dos Níveis de Escolaridade e de Remuneração

É oportuno realizar uma análise comparativa das condições de trabalho de homens e mu-
lheres, considerando a relação entre nível de escolaridade e remuneração. 

Considerando os dados demonstrados nas Tabelas 3 e 4, antes apresentadas, verifica-se 
que o percentual de mulheres com nível de escolaridade de pelo menos nível médio com-
pleto (79,85% em 2006 e 81,06% em 2011) é bem superior ao dos homens (58,91% em 
2006 e 66,99% em 2011). Não obstante, a proporção de mulheres com salários situados na 
menor faixa de renda, entre 1 e 1,5 salários mínimos (86,13% em 2006 e 87,93% em 2011) 
é  mais elevada que a dos homens (73,28% em 2006 e 75,18% em 2011). 

Esses resultados corroboram as discussões teóricas e estudos realizados com propósitos 
afins, os quais ressaltam a desigualdade remuneratória entre os sexos. No caso do setor 
industrial de Montes Claros, apesar de as mulheres apresentarem melhor perfil de escola-
ridade, têm nível salarial inferior ao dos homens. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo teve como objetivo geral discutir a equidade de gênero, a partir da aná-
lise do perfil de inserção da mulher no mercado de trabalho do setor industrial do muni-
cípio de Montes Claros/MG. 

A revisão teórica desenvolvida neste estudo revelou que os caminhos percorridos pela 
figura feminina em busca de oportunidade, reconhecimento e igualdade foram árduos, 
lentos, mas mostram-se promissores. Embora ainda exista certa restrição e/ou discrimi-
nação em relação ao trabalho feminino, elas têm alcançado um significativo avanço em 
áreas antes ocupadas exclusivamente por homens.

Concernente à escolaridade, os resultados mostram que as mulheres são mais instruí-
das, apresentando maiores proporções que os homens entre as que possuem pelo menos 



510

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

o nível médio completo. Os homens lideram nos menores graus de escolaridade, desde 
analfabetos até o nível médio incompleto.

Referente à remuneração os resultados reforçam a ideia de que uma maior proporção 
de mulheres, em relação à de homens, recebem os menores salários. E que a situação se 
inverte nas faixas de remuneração intermediárias. Nas faixas de remuneração mais altas, 
por sua vez, há certo equilíbrio entre as proporções de trabalhadores homens e mulheres.

Em síntese, os dados analisados revelam que, em comparação com os homens, as mulhe-
res do setor industrial de Montes Claros ocupam proporcionalmente menor número de 
vagas, são maioria nas faixas etárias mais altas, têm maior nível de escolaridade e possuem 
remunerações mais baixas. 

A comparação entre os dados do primeiro e do último ano do período analisado indica, 
em relação às mulheres, que houve crescimento na sua participação nesse mercado de tra-
balho, evolução da proporção delas com faixas etárias mais elevadas, aumento nos níveis 
de escolaridade. 

Esses resultados obtidos neste estudo coadunam com as reflexões teóricas e análises feitas 
por estudiosos do mercado de trabalho. A exceção é o fato de não se verificar, em relação à 
remuneração, uma diminuição da proporção de mulheres nos níveis de salários mais baixos.

Como se observa, ainda que possa haver iniciativas das organizações e do governo na 
implantação de programas voltados à equidade de gênero, a questão ainda exige políticas 
e esforços visando seu enfrentamento. 

Para estudos futuros, recomenda-se que sejam feitas análises mais aprofundadas sobre o 
tema, verificando junto às empresas do setor industrial da cidade de Montes Claros a exis-
tência de políticas pró-equidade de gênero e como elas são desenvolvidas. Outra sugestão 
de trabalho nessa temática é a busca dos fatores que ainda contribuem para as diferenças 
remuneratórias entre homens e mulheres.
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RESUMO 

Com a evolução vivenciada pelo mundo contemporâneo e, em especial pelo mundo orga-
nizacional, a manifestação de agentes estressores tornou-se visivelmente mais freqüente e 
seus efeitos mais nocivos e danosos, repercutindo, de forma significativa, nas ocorrências 
de absenteísmos laborais. Diante disso este trabalho objetivou analisar a relevância que o 
estresse representa em relação ao absenteísmo em ambiente hospitalar. Para isso a meto-
dologia utilizada baseou-se na pesquisa bibliográfica, fundada numa revisão de literatura, 
para a qual foram levantados textos e trabalho importantes, tanto do segmento da saúde 
quando da gestão hospitalar. Com base na literatura pesquisada evidenciou dois fatos ou 
ocorrências, que embora sejam distintas, se intercomunicam; quais sejam: o estresse e o 
absenteísmo. O estresse especialmente em grau de esgotamento pode incorrer em absen-
teísmo no ambiente hospitalar, mas e também em qualquer outro ambiente laboral, fato 
que impõe ao estresse, relevância considerável em relação ao absenteísmo no ambiente 
hospitalar. Cabe, portanto, a essas instituições, agirem de forma preventiva, gerenciando 
as ocorrências, detectando os principais motivos do estresse existente, para então, reduzir
-lo e, por conseguinte, reduzir o absenteísmo dele derivado. 

Palavras-chave: Ambiente Hospitalar; Estresse; Absenteísmo, Gestão de Pessoas.

ABSTRACT

Due to the evolution experienced by the contemporary world, particularly the organi-
zational world, the manifestation of stressors became noticeably more frequent and its 
effects more harmful and damaging, impacting significantly in occurrences of labor ab-
senteeism. Having this factor in mind, the present paper aimed to analyze the relevance 
that stress represents in relation to absenteeism in hospitals. The research was based on a 
literature review on the segment of health and hospital management. Through the study it 
could be concluded that, although being two distinct occurrences, stress and absenteeism 
intercommunicate. Stress, especially in its highest degree, may result in absenteeism not 
only in hospitals, but also in any other work environment, a fact that enforces that stress 
has a considerable relevance in relation to absenteeism in hospital. It is, therefore, these 
institutions responsibility to act preventively, managing events in order to detect the main 
reasons for stress, reducing it and, consequently also reducing absenteeism.

Keywords: Hospital Environment, Stress, Absenteeism, People Management.
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1. INTRODUÇÃO

Das últimas décadas do século passado para cá, o mundo em geral e, em especial o mundo 
organizacional, tem passado por profundas modificações, principalmente, no contexto 
tecnológico e institucional.

As organizações passaram a ser mais exigidas em relação aos seus produtos e serviços, 
obrigando-as a serem mais competitivas, exigindo por vezes cada vez mais dos seus co-
laboradores. Ocorre um desenvolvimento substancial das ciências sociais, biológicas e da 
saúde, em especial da medicina, ampliando sobremaneira a expectativa de vida das popu-
lações, gerando, como conseqüência, uma maior incidência de atendimentos médico-hos-
pitalares, provocando uma carga de trabalho e de responsabilidades bem superior à que 
ocorria há algum tempo.

Diante deste contexto a manifestação de agentes estressores tornou-se visível, mais fre-
qüentes e seus efeitos mais nocivos e danosos, repercutindo, de forma significativa na 
ocorrência de absenteísmos laborais.

Diante disso e, do fato da manifestação tanto do estresse quanto o absenteísmo em am-
bientes de trabalho podem ser gerenciados, quando as empresas decidem por isso, o autor 
foi instigado a desenvolver um trabalho, cujo objetivo foi de analisar a relevância que o 
estresse representa em relação ao absenteísmo em ambiente hospitalar.

Essa intenção se justificou em razão de ser tanto o estresse quanto o absenteísmo, ocorrên-
cias relevantes, que passaram a ser vistas até certo ponto como naturais nas organizações, 
o que não deixa de criar dificuldades para as equipes, para o trabalhador em especial, que 
se ausenta da empresa. 

Nessa perspectiva, reconheceu-se que além do tema ser de muita relevância, o conheci-
mento não só dos efeitos gerados por essas ocorrências, mas também de como gerenciá
-las, pode trazer informações e conhecimentos importantes para a ciência, para as insti-
tuições hospitalares, para seus pacientes e para a sociedade como um todo. 

2. METODOLOGIA

Buscando-se alcançar o objetivo proposto, optou-se por desenvolvê-lo a partir da pesquisa 
bibliográfica, fundada numa revisão de literatura, para a qual foram levantados textos e 
trabalho importantes, tanto do segmento da saúde quando da administração.

Procurou-se, nesse sentido, consolidar o entendimento sobre estresse e absenteísmo, para 
então incorporá-los ao que pretendeu o objetivo traçado. 

REFERENCIAL TEORICO

Do Estresse ao Absenteísmo no Ambiente Hospitalar
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Aspectos Conceituais 

O ambiente hospitalar, por si só, é percebido como local insalubre e, portanto, um am-
biente em que os colaboradores que ali atendem ou transitam estão susceptíveis à expo-
sição de agentes estressores das mais diversas naturezas, podendo ser por agentes físicos, 
químicos ou biológicos. Por outro lado, os profissionais da saúde em razão do volume de 
atendimentos de pacientes internos e, consequentemente, dos imediatismos dos cuidados 
tais como: hora marcada para os procedimentos medicamentosos, diagnósticos e terapias 
invasivas entre outros, são eventos que vão se avolumando (MARINHO, 2012), e ainda, 
quando associados aos avanços tecnológicos à celeridade de trabalho exigida pelas máqui-
nas (YAMADA, 2003), a cargas horárias, especialmente de profissionais que atendem em 
mais de um serviço ou instituição hospitalar, avolumam-se também neste estresse. 

O estresse, no seu aspecto conceitual, e do ponto de vista médico, segundo Ferreira (2004, 
p. 587) consiste em um “conjunto de reações do organismo a agressões de ordem física, 
psíquica, infecciosa e outras, capazes de perturbar-lhe a homeostase”, que consiste na “ten-
dência de os sistemas biológicos resistirem a mudanças e permanecerem em estado de 
equilíbrio” (MORAES, 2012, p. 2).

Etimologicamente, a palavra estresse tem origem inglesa “Stress” e foi usada inicialmente 
na física para referir-se ao grau de deformidade quando um material é submetido a um 
esforço ou tensão. Entretanto, Hans Selye introduziu esse termo na medicina e biologia, 
significando esforço de adaptação do organismo para enfrentar situações que considere 
ameaçadoras para a vida e para o equilíbrio interno (PINHEIRO; ESTARQUE, 2003).

Assim, o termo estresse passou a significar: a pressão, a tensão ou a insistência, o que quer 
dizer que a noção que se tem de um indivíduo estressado é a mesma dele estar sob pressão, 
tensão ou sob a ação de um estímulo insistente, observando-se que para o seu reconheci-
mento existem critérios preestabelecidos (CABRAL et.al., 1997). 

Hockenbury e Hockenbury (2003, p. 444) enfatizam o conceito afirmando que: 

O estresse é uma dessas palavras freqüentemente utilizadas, mas difícil 
de definir precisamente. Os primeiros pesquisadores do estresse (que 
na maioria dos casos estudaram os animais) definiram o estresse em 
termos de respostas fisiológicas a eventos perigosos ou ameaçadores. 
Entretanto, as pessoas são bem mais complexas que os animais em suas 
respostas a eventos potencialmente estressantes. Duas pessoas podem 
responder de forma muito diferente à mesma situação de estresse. 

Reportando-nos às fontes importantes do estresse incluem eventos da vida, pequenos 
aborrecimentos e irritações do cotidiano, conflitos e fatores sociais, laborais e culturais 
(HOCKENBURY; HOCKENBURY, 2003). 

Também não se poderia deixar de considerar que o estresse provoca algumas alterações 
tanto na estrutura, quanto na composição química do corpo do indivíduo, porém, po-
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dendo ser avaliadas. Dentre as alterações têm-se as reações de adaptação do corpo, como 
o mecanismo de defesa contra agentes estressores, todavia, há outras modificações reco-
nhecidas como sintomas de lesão e o agrupamento dessas alterações, o que se denomina 
Síndrome de Adaptação Geral (SAG) (CABRAL et.al., 1997). 

Conforme destacam Nascimento e Ferraz (2012, p. 02) Selye descreveu na SAG, sintomas 
que passam por três fases subseqüentes: alarme, resistência e esgotamento, ressaltando 
que depois dessa última fase (esgotamento), pode-se detectar a manifestação diversas 
doenças significativas como: hipertensão arterial, úlceras, artrites e lesões miocárdicas. 

Na verdade, a vida está repleta de estressores em potencial – eventos ou situações que pro-
duzem estresse. Praticamente, “todo evento ou situação pode ser uma fonte de estresse se 
questionadas as habilidades ou recursos para lidar efetivamente com esse evento”. (HOC-
KENBURY; HOCKENBURY, 2003, P. 445). 

Segundo Cabral et.al. (1997, p. 7): 

Chama-se de estressor qualquer estímulo capaz de provocar o apareci-
mento de um conjunto de respostas orgânicas, mentais, psicológicas e/
ou comportamentais relacionadas com mudanças fisiológicas padrões 
estereotipadas, que acabam resultando em hiperfunção da glândula 
supra-renal e do sistema nervoso autônomo simpático. Essas respostas 
em princípio têm como objetivo adaptar o indivíduo à nova situação, 
gerada pelo estímulo estressor, e o conjunto delas, assumindo um tem-
po considerável, é chamado de estresse. O estado de estresse está então 
relacionado com a resposta de adaptação (CABRAL et. al., 1997, p. 7).

Os tipos de estresse são variados e não se restringem aos citados acima. Porém, o mais 
marcante tem sido o estresse do trabalho, uma vez que o mundo do trabalho mudou com 
o avanço das tecnologias. Hoje, o profissional vive sob contínua tensão, pois, além de suas 
habituais responsabilidades, a alta competitividade das empresas exige dele aprendizado 
constante e enfrentamento de desafios que se renovam a cada dia, o que faz com que, 
muitas vezes, o indivíduo tenha que superar seus próprios limites, o que pode levá-lo a 
situações estressantes (SILVA, 2001).

Outro termo alinhado ao estresse é o Burnout, que é um estágio mais avançado do es-
tresse. Consiste no esgotamento profissional e é uma síndrome observada, inicialmente, 
em profissões relacionadas a um contato interpessoal mais exigente e cujos profissionais 
mais atingidos são: os da área da saúde (médicos e enfermeiros), psicanalistas, assistentes 
sociais, atendentes públicos, bombeiros entre outros, observando-se que, atualmente, o 
Burnout atinge a todos os profissionais que atuam interativamente com pessoas, cuidando 
e solucionando problemas de terceiros (NASCIMENTO; FERRAZ, 2012)

Não obstante e, considerando-se o tema abordado neste trabalho, é muito importante 
asseverar, conforme destaca Yamada (2003, p. 01), que: 
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O estresse resulta de mudanças intensas e ao passar pelas fases de alar-
me e de estágio de resistência, o corpo precisa voltar ao normal para que 
as substâncias químicas e os hormônios, que ajudam os indivíduos a 
resistir ao estresse, não o destruam. Uma das consequências do estresse 
é o absenteísmo que interfere na produtividade da empresa.

Diante do exposto, percebe-se que é necessária a avaliação do estresse no âmbito orga-
nizacional, uma vez que este, certamente, impacta a Qualidade de Vida no Trabalho em 
razão dos sintomas dele decorrente, conforme pontuam Nascimento e Ferraz (2012) e que 
são demonstrados na Tabela 01. 

Tabela 01 – Sintomas Gerais do Estresse
Sintomas Físicos Sintomas Psicológicos

Dores de cabeça
Dores musculares
Indigestão 
Insônia
Taquicardia
Alergias
Queda de cabelo
Mudança de apetite
Gastrite 
Úlcera 
Dermatoses
Esgotamento físico

Isolamento e introspecção
Sentimento de perseguição
Desmotivação
Memória fraca
Apatia 
Tiques nervosos
Autoritarismo
Irritabilidade
Emotividade acentuada
Ansiedade
Impotência sexual
Psicose maníaco depressivo

Fonte: Nascimento e Ferraz (2012).

Como se vê, o estresse pode ser um evento que impacta a produtividade organizacional, 
podendo advir de eventos de origens físicas ou psicológicas e para evitá-lo cabe às or-
ganizações o desenvolvimento de ações preventivas como a prática de exercícios físicos 
e relaxamentos durante o expediente, incluindo-se as palestras tanto para estabelecer o 
conhecimento sobre o assunto, quanto sobre as formas de evitá-lo (YAMADA, 2003). 

É importante salientar que algumas reações advêm do estresse e, que, segundo Masci (2001), 
devem ser analisadas, levando-se em conta, que em nível adequado, o chamado ideal, o es-
tresse torna-se fator motivacional, porém abaixo ou acima do adequado (conforme mostra 
o Quadro 01), pode impactar a produtividade ou mesmo o ambiente de trabalho.

Quadro 01 – Reações causadas pelo Estresse Baixo, Ideal e Alto.

Discriminação Baixo Estresse Estresse Ideal Alto Estresse (Estres-
se)

Atenção
Motivação
Realização pessoal
Sentimentos
Esforço 

Dispersa
Baixíssima
Baixa
Tédio
Grande 

Alta
Alta
Alta
Desafio
Pequeno

Forçada
Flutuante
Baixa 
Ansiedade / depressão
Grande

Fonte: Masci (2001).
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Em razão dos sintomas e das reações que o estresse pode causar no ambiente organizacio-
nal, o mais indicado é que a empresa, qualquer que seja, incluindo-se no ambiente hospi-
talar passe a gerenciá-los identificando as suas principais fontes e produzindo ações com 
o intuito de neutralizá-las (SANTOS; WAGNER, 2007), evitando inclusive o absenteísmo 
derivado do estresse. 

Absenteísmo no Trabalho

A literatura que aborda o absenteísmo no trabalho, de uma maneira geral, apresenta várias 
significações que identificam o absenteísmo. Quanto à origem, a palavra deriva do termo 
“absentismo” referindo-se ao êxodo rural e, que, foi justaposto no âmbito organizacional 
para indicar os faltosos ao trabalho (NASCIMENTO, 2003).

Embora, com essa justaposição, o termo, conceitualmente, apresente diversas versões, há 
consenso, na literatura, que apresenta similaridade nas explicações dos diversos autores, 
que convergem para o entendimento de que o absenteísmo representa a ausência preme-
ditada ou mesmo o hábito do trabalhador se ausentar (RIBEIRO, 2004).

Chiavenato (2004) considera que o absenteísmo é representado pelo somatório dos colabo-
radores considerados ausentes do trabalho por algum motivo interveniente, atraso ou falta. 

Pesquisas apontam que a maioria das ausências no trabalho, se justifica por via de ates-
tados médicos, o que não quer dizer, que as ausências, em sua totalidade, decorram de 
causas médicas (OTERO, 1993), muito embora, algumas situações físicas ou psicológicas 
podem levar ao esgotamento (estresse) e, consequentemente, ao absenteísmo (MASCI, 
2001; NASCIMENTO; FERRAZ, 2012).

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), por exemplo, o que há algum tempo se 
considerava sobrecarga de trabalho, na atualidade é percebido como comportamento em-
presarial normal. Entretanto, não se pode negar que o estresse no trabalho por sobrecarga 
ou ansiedade tornou-se uma epidemia mundial. Em pesquisa desenvolvida pela University 
of Chicago, evidenciou-se, que mais de 40% dos trabalhadores têm estresses originados do 
ambiente de trabalho (NASCIMENTO; FERRAZ, 2012). 

Nos casos da Síndrome de Burnout, citada anteriormente, sua prevalência ainda não apre-
senta uma epidemiologia concreta, porém, observou-se dados importantes, como o fato 
de que é nos primeiros anos de trabalho, o profissional se encontra mais vulnerável ao 
aparecimento da síndrome (BALLONE,2009).

No que diz respeito às tipologias do absenteísmo, Bulhões (1986) pontua que no trabalho, 
essa ocorrência consiste em todas as causas de ausência, incluindo-se: acidentes, licenças 
médicas, licenças maternidade, doenças prolongadas, doenças decorrentes de estresses, 
problemas familiares, formalidades judiciais, feriados, férias dentre outras. Entretanto, 
um dos aspectos considerados relevantes é o fato de que as principais causas de absenteís-
mo, muitas vezes, não estão no trabalhador, mas nas empresas, em razão da organização 
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empresarial e da supervisão deficiente, que não levam em conta: as tensões dos colabora-
dores, a desmotivação e o desfavorecimento ambiental, o que implica em desestímulo e, 
consequentemente, em impactos psicológicos (CHIAVENATO, 1994; ALVES, 1995). 

A tensão é inerente à atividade profissional de quem depende dos outros 
para obter seus próprios resultados, ficando mais propenso ao estresse. 
Distingue-se bem entre executivos normalmente tensos e os não tensos, 
que se tornam temporariamente tensos devido aos fatores de trabalho. 
Qualquer dos dois casos pode levar a um quadro de esgotamento físico-
mental. O que não é nenhuma novidade nos dias de hoje. A tensão pre-
judica diretamente o desempenho dos indivíduos, independente dele 
ser gestor ou operário (NASCIMENTO; FERRAZ, 2012, p. 7). 

É importante ressaltar que, organizações que não se preocupam com tão importante ocor-
rência, isto é, com o grau de tensão dos seus colaboradores, podem desencadear um alto 
grau de turnover1, licenças médicas ou afastamentos por outros motivos. 

Para uma melhor orientação sobre o absenteísmo, Quick e Lapertosa (1982) o divide em 
cinco tipos, passando a esclarecê-los como: 

[...] absenteísmo voluntário (ausência no trabalho por razões particula-
res não justificadas por doença); absenteísmo por doença (inclui todas 
as ausências por doença ou por procedimento médico, excetuam-se os 
infortúnios profissionais); absenteísmo por patologia profissional (au-
sências por acidentes de trabalho ou doença profissional); absenteísmo 
legal (faltas no serviço amparado por leis, tais como: gestação, nojo, 
gala, doação de sangue e serviço militar) e absenteísmo compulsório 
(impedimento ao trabalho devido a suspensão imposta pelo patrão, por 
prisão ou outro impedimento que não permita o trabalhador chegar ao 
local de trabalho) (QUICK; LAPERTOSA, 1982, p. 67).

Associando-se estresse ao absenteísmo, verifica-se que este tem influenciado, sobrema-
neira, tanto na redução da produtividade, quanto no prejuízo aos relacionamentos. No 
primeiro caso, quando o colaborador passa a reincidir nos erros, diminuir do ritmo de 
trabalho, há casos em que muitos faltam ao trabalho ou chegam a demitir-se no intuito 
de conseguir algo menos estressante. No segundo caso, o estresse pode romper relacio-
namentos entre pessoas de personalidades divergentes, gerando conflitos e até agravando 
situações reais já existentes (NASCIMENTO; FERRAZ, 2012). 

Nesse aspecto, para os casos de absenteísmo, o ideal que as empresa, com o intuito de ge-
renciá-los, se antecipem na aplicação de pesquisas e levantamentos estatísticos sobre ho-
ras não-trabalhadas e perdas, diagnosticando assim, possíveis problemas existentes para a 
partir daí solucioná-los (FIDELIS; BANOV, 2006). 

Considerando ser o absenteísmo um procedimento laboral que leva a organização à perda 
1Turnover: “suspensão da condição de membro de uma organização por parte de um indivíduo que recebia 
compensação monetária desta” (MOBLEY, 1992, p. 30).
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de produtividade e em prejuízos conseqüentes e para o seu diagnóstico, alguns cálculos 
são indicados em conformidade com alguns autores que abordam o assunto. 

Para Chiavenato (2004), por exemplo, deve-se levar em consideração os homens/dias de 
ausência em relação aos homens/dias de trabalho, para os quais se utiliza da seguinte 
equação: 

Índice de absenteísmo =   
nº. de homens/dias perdidos por ausência no trabalho   x 100 

Efetivo médio X nº. de dias de trabalho

Já para o cálculo de ausências de meios-dias ou de atrasos e saídas antecipadas, Chiavena-
to (2004) sugere a seguinte fórmula:

Índice de absenteísmo = 
nº. de homens/dias perdidos por ausência no trabalho   x 100 

Efetivo médio X nº. de dias de trabalho

Anjos (2009), por sua vez, sugere a utilização do seguinte cálculo:

Onde: 
Ia = índice de absenteísmo; 
Nhp = número de horas perdidas; e 
NhP = número de horas planejadas.

Nesse caso, levando-se em conta que o planejamento consiste na produção “um programa 
para a realização de objetivos e metas organizacionais, envolvendo a escolha de um curso 
de ação, a decisão antecipada do que deve ser feito” (TERENCE, 2002, p. 10), o que impli-
ca em situações futuras, interpreta-se que o cálculo apresentado por Anjos (2009) trata-se 
de uma projeção, podendo, portanto, ser comparada com o cálculo apontado por Chiave-
nato (2004), para então fazer uma análise comparativa entre o projetado e realizado. 

Adverte-se, no entanto, que nos ambientes hospitalares, o quantitativo reduzido de cola-
boradores nas equipes de enfermagem, por exemplo, compromete significativamente o 
desenvolvimento dos serviços e tarefas, impactando de forma direta a equipe e até mesmo 
aos pacientes, uma vez que as ausências acarretam sobrecarga no trabalho da equipe e, por 
conseguinte, estresse e até uma assistência deficiente ao paciente (CAMPOS; JULIANI; 
PALHARES, 2009). As autoras ainda afirmam que: 

Estudos sobre o estresse ocupacional vêm sendo realizados com a fina-
lidade de se conhecer o impacto que [...] o déficit de recursos humanos 
pode acarretar na vida dos trabalhadores bem como na prestação nos 
serviços de saúde. Diante dos achados deste estudo, faz-se necessário 
um olhar atento para as licenças médicas, que embora estejam em me-
nor número dentro do total de ausências (previstas e não previstas), 
ainda se mostram com um percentual expressivo dentro das ausências 
não previstas. Comparado com outros estudos realizados em contexto 
semelhante, ou seja, em Hospital Universitário, encontramos em um de-
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les o índice de 63,2%, em outro que englobou quatro hospitais de ensino 
uma variação de 65% a 90% e, se considerarmos a média entre esses 
quatro hospitais temos 77%. Em um terceiro estudo a licença médica 
também representou a fatia mais significativa entre as ausências não 
previstas (CAMPOS; JULIANI; PALHARES, 2009, p. 301). 

Levando-se em conta os diversos tipos de absenteísmo pontuados, anteriormente, por Quick 
e Lapertosa (1982), bem como, um estudo desenvolvido por Anjos (2009), fundado nesta re-
visão de literatura, fica bastante claro, a evidenciação de que, dentre as pesquisas analisadas, o 
número de ausências por licenças médicas apresenta-se com a mais frequente nos hospitais es-
cola, entretanto, pode-se verificar também que as condições de saúde e satisfação no trabalho, 
são imprescindíveis para a ampliação da qualidade dos serviços oferecidos nas instituições, 
cabendo uma abordagem multidisciplinar, no sentido reproduzir parcerias entre instituição e 
colaboradores, para então, reduzir o grau de absenteísmo nos ambientes hospitalares.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Com o objetivo de analisar a relevância que o estresse representa em relação ao absenteís-
mo em ambiente hospitalar, a literatura pesquisada evidenciou dois fatos ou ocorrências, 
que embora sejam distintas, se intercomunicam, ou seja, o estresse, especialmente em 
grau de esgotamento, pode incorrer em absenteísmo no ambiente hospitalar, mas e tam-
bém em qualquer outro ambiente laboral. 

Essa evidenciação é melhor compreendida, quando se percebe que o estresse é na atualidade 
uma realidade vivenciada por esse admirável mundo novo, tornando-se também uma ocor-
rência muita alinhada ao contexto laboral de qualquer instituição, incluindo-se os ambientes 
hospitalares, mas que pode ser reduzido quando gerenciado com atenção à sua prevenção, 
prezando-se a qualidade de vida no trabalho e a satisfação dos colaboradores. 

Quanto ao absenteísmo derivado do estresse, observou-se que este pode ter além de ou-
tras razões, o efeito e apresentação de situações estressantes, mesmo porque; os sintomas 
gerais que se manifestam de forma física e psicológica, podem gerar doença isolada ou 
uma associação de doenças levando à ausência do trabalhador, mesmo que justificada-
mente atestado. Suas reações podem também reproduzir uma série de reações de com-
prometimento, tais como: a atenção, motivação, realização pessoal, sentimentos, emoções, 
humores e o seu esforço. 

Assim e, diante dessas considerações, cabe às instituições hospitalares o gerenciamen-
to dessas ocorrências, detectando os principais motivos de estresse existente, para então 
atuar na sua prevenção, buscando reduzi-lo e, por conseguinte, reduzindo absenteísmo 
derivado do estresse. 
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RESUMO: 

Abordou a gestão da informação com vistas à competitividade no setor de educação su-
perior privada no Brasil, que vem passando por modificações importantes após o cresci-
mento originado da modificação na legislação brasileira. O setor é marcado pela concor-
rência acirrada entre as instituições de ensino, em sua maioria, incorporadas por grupos 
empresariais de grande porte que vêm movimentando o setor educacional nos últimos 
anos. Como problema de pesquisa, detectou-se uma lacuna no conhecimento acerca da 
temática, se considerada a abordagem empírica e a descrição de métodos e práticas típicas 
e estrutura de organizações adotantes de inteligência competitiva. Metodologicamente, 
o estudo contemplou uma pesquisa qualitativa e descritiva que utilizou-se de um roteiro 
semiestruturado de entrevista com profissionais responsáveis pela atividade. O método 
escolhido permitiu um maior detalhamento e aprofundamento dos dados extraídos in 
loco. Como resultados, verificou-se que a instituição ainda não possui uma estrutura ofi-
cial de inteligência o que não impede de aplicá-la, fazendo uso de processos peculiares 
de ambientes altamente competitivos. Concluiu-se que empresa estudada, monitora seu 
ambiente de forma cíclica utilizando-se de fontes de informação internas e externas com 
destaque para os objetivos estratégicos e mercadológicos alinhados com o mapeamento 
de movimentos de instituições tidas como rivais, monitorando de forma sistemática pro-
dutos, fluxos de matrículas e precificação da concorrência com ou sem o uso de softwares 
de informação.

Palavras-chave: Inteligência Competitiva; competitividade; ensino superior privado 

ABSTRACT:

The article covered information management with a view to competitiveness in the private 
higher education sector in Brazil, which has undergone significant changes after growth 
originated the change in Brazilian law. The sector is marked by fierce competition among 
educational institutions, mostly built by large business groups that come moving the edu-
cation sector in recent years. As a research problem was detected a gap in knowledge 
about the theme, is considered the empirical approach and the description of methods 
and typical practices and structure of adopting organizations competitive intelligence. 
Methodologically, the study included a qualitative and descriptive research that used is a 
semi-structured interview with professionals responsible for the activity. The chosen me-
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thod allowed greater detail and depth of evidence extracted on the spot. As a result, it was 
found that the institution does not have an official structure of intelligence which does not 
prevent applying it, making use of unique processes of highly competitive environments. 
The company studied, monitors your environment cyclically using internal and external 
information sources highlighting the strategic and market objectives aligned with the ma-
pping of institutions movements seen as rivals by monitoring systematically products, 
enrollment flows and competitive pricing with or without the use of software information.

Keywords: Competitive Intelligence; competitiveness; private higher education

1 INTRODUÇÃO

O setor de educação privada no Brasil cresceu de forma importante nas últimas duas dé-
cadas. Apesar do cenário favorável, é necessário observar as transformações na educação 
superior ao redor do mundo. Nesse sentido, o Brasil ainda precisa avançar muito no senti-
do de oferecer um serviço de maior qualidade a um maior número de pessoas, sobretudo 
em algumas regiões do país. A expansão do número de instituições, tanto públicas quanto 
privadas, é fator preponderante para o crescimento do país, porém, esta oferta precisa 
estar de acordo com as necessidades de população e as demandas do mercado de trabalho 
(SARTORI, 2012). 

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP) o número de matrículas no ensino superior do Brasil aumentou 5,7% nos últimos 
anos, o que indica quase sete milhões de alunos estudando em cursos de nível superior 
no país, entre graduação, pós-graduação, cursos tecnológicos e de formação específica, 
propiciando assim o aumento da competitividade empresarial e da concorrência pela ab-
sorção de alunos matriculados. (DALCOL et al, 2014).

Sem dúvida alguma, um dos motivos principais que determinaram o surgimento das no-
vas universidades foi o estabelecimento do que Calderon (2000) denominou de “vantagens 
competitiva instituídas pela Constituição de 1988”. Posteriormente, ocorreu a regulamen-
tação pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996, concedido à instituição 
“universidade” por meio do princípio da autonomia didático-científica, através do qual, as 
instituições educacionais não precisariam mais se submeter aos entraves burocráticos do ex-
tinto Conselho Federal da Educação, seja para a abertura de determinados cursos, seja para 
a ampliação ou redução do número de vagas para atender à demanda. (CALDERON, 2000)

Utilizando-se ainda da contribuição de Calderon (2000), é possível dizer que, atualmente, 
não são muitas as instituições tradicionais que ainda suportam a pressão por manter suas 
marcas vinculadas à qualidade de ensino e excelência acadêmica, seja na graduação ou 
pós-graduação, caracterizando-se por possuírem prestígio obtido em tempos de mercado 
restrito ou de baixa concorrência. 

O fato é que a concorrência passou a ser um elemento natural, embora não tão explícito, 
no ambiente setorial universitário. Como Tachizawa e Andrade (1999), na era da compe-
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tição nenhuma instituição privada pode se sentir “excessivamente confiante com as fatias 
de mercado e as posições competitivas conquistadas”. Para os autores, diante de mercados 
e seus protagonistas em constante modificação, a possibilidade de que as IES possam esta-
belecer vantagem competitiva duradoura não existe mais. 

Sobretudo em ambientes marcados pela competitividade, a interpretação de informações 
é uma tarefa organizacional das mais críticas e os tomadores de decisão devem se orientar 
para as questões de redução de incerteza, bem como questões atinentes ao gerenciamento 
da ambiguidade - no que diz respeito às informações.  Choo (1998) acrescenta que uma 
tarefa básica da gerência é a de lidar com a incerteza e gerenciar a ambigüidade gerada 
pelas diferentes interpretações possíveis.

Para Gilad (2003) as organizações estão preparadas para monitorar o risco operacional, o 
risco financeiro, mas não o risco estratégico, que ocorre quando há desalinhamento entre 
a estratégia e o ambiente competitivo. O desenvolvimento da busca por informações que 
efetivamente subsidiem as suas estratégias é discutido dentro do contexto da “Inteligência 
Competitiva”, que permite às organizações desenvolver uma cultura de busca sistemática 
por informações, com vistas a fazerem previsões ou adaptações de seu comportamento no 
mercado de atuação.

Segundo dados da pesquisa que deu origem ao artigo, os estudos acerca da Inteligência 
Competitiva ainda são limitados em sua maior parte às pesquisas de cunho científico 
ou acadêmico. Entre 2005 a 2015, trabalhos importantes foram publicados nas áreas de 
Ciência da Informação e Administração, promovendo avanços importantes em relação 
ao conhecimento acerca da temática inteligência aplicada. Temas como a avaliação de 
eficiência de unidades de inteligência, aplicação de ferramentas específicas baseadas em 
tecnologias da informação; a relação da inteligência com a estratégia empresarial, sistemas 
de coleta de informação, inteligência para inovação, modelos de maturidade em inteli-
gência, relações de concorrência, inteligência e auditoria, inteligência e comércio exterior, 
redes sociais, a relação com a gestão do conhecimento e a sua contribuição para micro e 
pequenas empresas são observadas em trabalhos publicados nos últimos anos em pes-
quisas em repositórios e bibliotecas virtuais. No entanto, não foram encontrados estudos 
que explorem a estruturação, metodologias empíricas ou estratégias efetivas de monito-
ramento de eventos estratégicos setoriais, levando-se em conta a efetiva aplicabilidade da 
Inteligência Competitiva, sobretudo no contexto concorrencial do segmento de educação 
superior privada inserida em um ambiente marcado pela concorrência.

Nesse contexto, procurou-se enfocar a experiência de um grupo educacional privado com 
atuação em estados da região sudeste do Brasil. Mais especificamente, focalizou-se o fun-
cionamento das atividades de Inteligência Competitiva identificadas na organização de 
educação superior privada.

Como pergunta orientadora, para a construção da discussão, tem-se: do ponto de vis-
ta metodológico e estrutural, como se dá o funcionamento da atividade de Inteligência 
Competitiva em uma instituição de ensino superior (IES), do ponto de vista aplicado?
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Justifica-se a escolha da presente temática, se considerada a carência por conhecimento 
de metodologias empíricas, práticas, levando-se em conta a efetiva aplicabilidade e fun-
cionamento da atividade de inteligência em empresas educacionais. Na literatura pesqui-
sada também não foram detectados enfoques de elementos factuais e empíricos afeitos à 
realidade e a práxis de Inteligência Competitiva. Nesse sentido, foi possível detectar uma 
lacuna no conhecimento no que diz respeito ao panorama prático e estrutural que envolve 
a atividade de inteligência. Por fim, considera-se a oportunidade de contribuir para avan-
ços no que diz respeito à estruturação de modelos ou aprimoramento de sistemas organi-
zacionais de Inteligência competitiva aplicáveis a outros perfis empresariais envoltos por 
competitividade.

2 A gestão estratégica da informação: monitoramento ambiental e inteligência

A aceleração das mudanças tecnológicas, a globalização, atomização e desregulamentação 
dos mercados e a explosão informacional alavancada pelas novas tecnologias de informa-
ção são fatores que exigem das empresas o estabelecimento de mecanismos de monitora-
mento em tempo real. 

Para Battaglia (1999), tais mecanismos permitem antecipar mudanças no ambiente ex-
terno e identificar ameaças e oportunidades, no sentido de manterem-se competitivas na 
chamada aldeia global.

A contribuição mais clássica acerca de environmental scanning (interpretação e monito-
ramento ambiental) é a de Aguilar (1967). O autor observou que os gestores dedicam boa 
parte do tempo à atividade de entender o que está ocorrendo com o ambiente externo. A 
atividade de monitoramento do ambiente provê suporte ao executivo para definir os ob-
jetivos organizacionais, para buscar alternativas que possibilitem atingir esses objetivos e 
para escolher dentre as diversas alternativas apresentadas. Nesse processo, as decisões se 
enquadram em, basicamente, duas classificações: as rotineiras (ou recorrentes) e as não–
recorrentes. 

Na visão de Aguilar (1967), as que se enquadram na primeira classificação são, geralmen-
te, relacionadas às decisões administrativas e operacionais, para as quais as organizações 
desenvolvem mecanismos que tornam o processo decisório praticamente automático. 

As enquadradas na segunda classificação, ou seja, as decisões não–recorrentes, são mais 
complexas, pois as atividades de entendimento do ambiente são mais difíceis de analisar e 
geralmente não se tem uma idéia precisa acerca das informações mais relevantes para uma 
decisão. Essas também não estão disponíveis da forma como se desejaria, pois se referem 
a problemas novos (AGUILAR, 1967). 

Segundo dados da ABRAIC (2008), a Inteligência Competitiva surgiu a partir da neces-
sidade que as empresas tiveram em se antecipar às mudanças ocorridas no mercado e em 
resposta ao ambiente tecnológico e globalizado. Pelo fato da Inteligência Competitiva ter 
se originado a partir de informações confidenciais e ilegais é que o termo muitas vezes é 
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confundido com espionagem, conforme ressaltado por Fernandez (2004).

A prática da Inteligência Competitiva permite às organizações o desenvolvimento de uma 
cultura de busca por informações, que efetivamente subsidiem as suas estratégias. A cria-
ção de um sistema de inteligência, envolvendo coleta, tratamento, análise e dissemina-
ção da informação sobre atividades dos concorrentes, fornecedores, clientes, tecnologias 
e tendências gerais dos negócios, vem ao encontro da necessidade de monitorar conti-
nuamente o ambiente externo. Segundo Roedel (2002), tais fatores estão direcionados a 
proporcionar um estabelecimento de uma direção no que tange à estratégia e tomada de 
decisões “em tempo real”.

Marin e Poulter (2004) argumentam que há um equívoco de que a Inteligência Competi-
tiva é o mesmo que espionagem corporativa. No entanto, o trabalho de Inteligência Com-
petitiva consiste em encontrar dados disponíveis a partir de fontes públicas ou até mesmo 
de dentro da própria organização – o que também pode ser denominado como “fontes 
abertas”. No sentido de construir um conceito para a Inteligência Competitiva, pode-se 
afirmar que as fontes de infornação em um processo de IC incluem clientes, concorren-
tes, associações, empregados dos clientes (vendedores, agentes de serviço e funcionários 
com algum grau de parentesco com os que trabalham para os concorrentes) e registros da 
empresa.

Às vezes, os dados são buscados por essas fontes e em outras vezes, chegam por acaso. Ou-
tras fontes disponíveis são registros do governo, recortes de jornais, entrevistas, boletins 
de imprensa e revistas de setores específicos da indústria.

Utilizando-se ainda da contribuição de Marin e Poulter (2004) a Inteligência Competitiva 
ocorre de duas formas: a tática e a estratégica. A forma tática inclui informações detalha-
das sobre produtos, preços e avaliações sobre o concorrente. Esses dados e informações 
são destinados a apoiar as necessidades dos gerentes de produto, marketing e vendas de 
unidades.  Já a Inteligência Estratégica é a análise sobre as capacidades dos concorrentes. 
Normalmente, é destinada a apoiar a decisão de curto e longo prazo e é realizada pelos 
gestores.

Acredita-se também que a atividade de Inteligência Competitiva deve ser fundida com 
Business Intelligenc (BI). A distinção entre os dois termos diz respeito à carga de informa-
ção e onde são coletadas. Em outras palavras, o primeiro conceito vem de uma pessoa ou 
uma assessoria da própria empresa e atua com grande quantidade de dados externos en-
quanto este último em grande  parte das vezes é proveniente de sistemas internos, ou seja, 
trata-se de uma base de dados do cliente - que a empresa pode usar para fins de marketing 
pró-ativo.

A Inteligência Competitiva aplicada nas empresas pressupõe o uso sistematizado de in-
formações obtidas ética e legalmente, relativas ao ambiente competitivo geral para a que 
a organização possa estabelecer tendências e cenários e possam responder mais rapida-
mente as alterações de mercado do que seus concorrentes (PRESCOTT ; MILLER, 2002).
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3 MÉTODOS

3.1  Breve caracterização da empresa estudada

A instituição de ensino estudada, aqui denominada como uma empresa, foi escolhida por 
ser considerada competitiva em sua atuação no setor, composta por três centros universi-
tários distribuídos na região sudeste do Brasil. Atualmente, nessa instituição, são oferta-
dos mais de 40 cursos de graduação, além da pós-graduação lato sensu e extensão univer-
sitária, distribuídos em diferentes campi, resultado de aquisições realizadas de tradicionais 
instituições locais.  

Um dos centros universitários possui mais de 50 anos de atuação em sua tradicional re-
gião de atuação. Nesse campus são ofertados cursos de bacharelado, graduação tecnoló-
gica, pós-graduação e mestrado em diversas áreas do conhecimento, distribuído em sete 
campi localizados em pontos diferenciados. 

3.2 Método empregado no estudo

Classificou-se a presente pesquisa como qualitativa e descritiva. Para investigar o “funcio-
namento da Inteligência Competitiva na organização pesquisada”, foram levantadas duas 
subcategorias como a “hierarquia, descentralização ou centralização da atividade de IC”, 
“objetivos da atividade na organização” e “investimento em infraestrutura para a ativi-
dade”. Foram também exploradas as “práticas de IC” envolvendo fontes e produtos de 
informação. O capital humano envolvido na atividade também foi explorado no escopo 
da pesquisa abarcando informações como o número de pessoas envolvidas nas atividades, 
formação, perfil profissional das pessoas e as respectivas funções exercidas por elas na 
atividade de inteligência (Quadro 1). As entrevistas foram realizadas, seguindo um roteiro 
de entrevista semiestruturado. 

A pesquisa qualitativa utiliza-se do método de entrevistas e normalmente opta-se pelo 
tipo semiestruturada. Para Queiroz (1988), a entrevista semi-estruturada é uma técnica de 
coleta de dados que supõe uma conversação continuada entre informante e pesquisador e 
que deve ser dirigida por este de acordo com seus objetivos. 

A entrevista envolveu a participação dos dois responsáveis pela atividade na organização, 
cujo cargo é denominado de “Coordenador de cursos”, porém acumulando a função de 
inteligência, sobretudo por atuarem com importantes fontes de informação, do ponto de 
vista mercadológico. 

Estes foram incentivados a falar livremente sobre os métodos de Inteligência Competiti-
va empregados na sua organização, conduzidos pelo entrevistador-pesquisador que teve 
como orientação os tópicos do roteiro semiestruturado. Nas entrevistas, foram abordados 
tópicos estruturais contemplados no roteiro semiestruturado, que por sua vez foram des-
membrados no que foi denominado como categorias e subcategorias (Ver Quadro 1). 
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O roteiro de entrevista criado após um pré-teste, direcionado a outros profissionais não 
relacionados à empresa alvo do presente estudo, objetivou operacionalizar a coleta das 
informações em campo.

O novo instrumento de coleta direcionado ao grupo educacional estudado contemplou 
três questões centrais:
a)  “Descreva como funciona a atividade de Inteligência Competitiva nesta organização”. 

Esta questão procurou identificar o ponto de vista hierárquico e de responsabilidades, 
a hierarquia de Inteligência Competitiva na organização e quais áreas (ou departa-
mentos) ela estaria ligada. Procurou-se identificar quais os objetivos da atividade de 
Inteligência Competitiva na organização e qual a infra-estrutura existente para Inteli-
gência Competitiva?

b)  “Como ocorrem as práticas de Inteligência Competitiva?” Esta questão procurou 
identificar quem teria a responsabilidade por definir a periodicidade de utilização das 
informações produzidas pela Inteligência Competitiva e que técnicas seriam utiliza-
das para definição dessas informações. Objetivou-se entender se tais técnicas teriam 
um cunho de análise estratégica. Outra informação coletada refere-se ao conjunto 
de fontes de informação utilizadas pela atividade de Inteligência Competitiva. Quais 
produtos de informação seriam gerados pela atividade de Inteligência Competitiva 
como: relatórios e para quem é encaminhado cada um dos produtos de informação?

c)  “Qual é o capital humano envolvido nas atividades de Inteligência Competitiva?” Nes-
ta última questão foram identificados qual o número de pessoas envolvidas e qual o 
perfil profissional das pessoas, envolvendo a sua formação e funções específicas exer-
cidas na atividade de Inteligência Competitiva da organização.

Dentre os pontos investigados na pesquisa, foram avaliadas: as metodologias de Inteli-
gência Competitiva em relação da organização com o mercado, possível alinhamento ao 
planejamento estratégico, pesquisa e desenvolvimento (P&D), estratégias mercadológicas 
envolvendo o comportamento de consumidores, órgãos de regulamentação, políticas e 
conjunturas do mercado internacional, sobretudo no que diz respeito ao comportamento 
da concorrência
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Os métodos utilizados na pesquisa foram mapeados e categorizados de acordo com o 
contexto único da organização pesquisada, seguindo o pressuposto metodológico de Flick 
(2002). 

5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados foram organizados e discutidos considerando as categorias de análise e suas 
respectivas subcategorias representadas no quadro 1. Destaca-se que a empresa estudada 
trata-se de uma instituição de educação voltada para o ensino superior e o “Coordenador 
Acadêmico” é o responsável pela criação e implementação de atividades de Inteligência 
Competitiva na organização. Assim, apresenta-se a seguir o conjunto de dados e as análi-
ses das entrevistas realizadas.

5.1 Subcategoria (A.1) Localização na hierarquia organizacional / Centralização / 
Descentralização de atividades

Por se tratar de uma instituição de ensino superior, está ligada à pró-reitoria. É dividida 
entre uma coordenação geral de pós-graduação e subdividida em dois coordenadores en-
volvidos com a atividade denominada de Inteligência Competitiva. 

As nossas atividades de Inteligência Competitiva na organização estão centralizadas na 
pró-reitoria. (Coordenador Acadêmico 1/Responsável por IC)

5.2  Subcategoria (A.2) Objetivos da IC

Foram apontados pelo entrevistado os seguintes objetivos apoiados em Inteligência Com-
petitiva:
a)  Criar mecanismos de inteligência e contra-inteligência para aumentar a competitivi-

dade
b)  Tornar-se referência em pós-graduação no Brasil
c)  Acompanhar sistematicamente o mercado de pós-graduação, preferencialmente, em 

Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, entre os demais estados.

Posicionar-se entre os primeiros (Coordenador Acadêmico 2/Responsável por IC )

Ao fazer a afirmação acima, o entrevistado reforçou o objetivo da sua organização em 
criar mecanismos de inteligência e contra-inteligência para aumentar a competitividade, 
fator este que não apareceu nas outras doze empresas pesquisadas.

De acordo com os dados da ABRAIC (2008), as medidas de proteção da informação de-
vem contemplar ações nos mais variados segmentos empresariais, incluindo áreas e ins-
talações, documentos e materiais, sistemas de informação e, principalmente, as pessoas.
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5.3 Subcategoria (A.3) Infraestrutura para IC: local próprio, recursos de tecnologia da 
informação  

Detectou-se que não existe um espaço físico específico, ou seja, ainda há fragilidade e dis-
persão dos dados que permanecem sem segurança. 

Cada um faz o trabalho em seu computador com mobilidade. Não há 
a utilização de outros softwares, além do Excel. DW não existe. BI não 
existe ainda, embora já exista a intenção de criá-lo, considerando o nível 
e velocidade de crescimento IES. (Coordenador Acadêmico 1/Respon-
sável por IC)

Constatou-se que na organização estudada, há um servidor principal onde os dados são 
compartilhados por todos os servidores ligados às atividades inerentes à pós-graduação 
(ex: coordenações de curso, supervisões, secretaria e financeiro). Os dados de mercado 
estão nas máquinas dos coordenadores.  Como exemplo, a base de dados abarca 12 cur-
sos espalhados por um dos estados da região sudeste e condensa informações acerca de 
outros projetos pedagógicos concorrentes como: pricing, estrutura curricular dos cursos, 
características de cada campanha comercial – (como os concorrentes atuam?); requisitos, 
mecanismos regulatórios, modos de organização de Trabalhos de Conclusão de Curso 
(TCC) e seus diferentes formatos.

Há também um sistema Entreprise Resource Planning (ERP) que contempla de forma es-
truturada tudo o ocorre na organização (matrículas, evasão, informações de professores, 
índices de professor por aluno, índice de aluno por turma, índices de aluno por professor, 
custo, avaliação institucional, ranking de professores em termos de avaliação institucional, 
monitoramento de evasão de alunos visando à recuperação ou retenção). 

Entretanto, para o processamento dessas informações ainda são exigidas a transferência 
dos dados para a base de Excel, com vistas à geração de relatórios entre outros grupos de 
informação.

O sistema VESTIB focaliza número de matrículas (entradas) e gera bo-
letos. Uma vez no VESTIB o aluno é migrado para um sistema deno-
minado de SIAF, que focaliza a parte acadêmica e financeira. Todos eles 
abastecem o ERP e servem como alimentação para o sistema de inteli-
gência da organização. O acesso ao ERP é restrito à coordenação geral 
de pós-graduação”. (Coordenador Acadêmico 2/Responsável por IC)

Até aqui foram descritas as informações coletadas na pesquisa de campo relativas à primeira 
categoria de análise e suas respectivas subcategorias. Na primeira categoria objetivou-se des-
crever o funcionamento da Inteligência Competitiva na organização elencando a localização 
da atividade na hierarquia organizacional, verificando a existência de centralização ou des-
centralização de atividades; além do levantamento dos objetivos de Inteligência Competitiva 
na organização e a infra-estrutura para a atividade, envolvendo um eventual espaço físico, 
local próprio e específico, recursos tecnológicos eventualmente utilizados.
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Conforme descrito por Vidigal e Nassif (2012), ambientes empresariais marcados pela Inteli-
gência Competitiva demonstram que as empresas que possuem departamentos formais de in-
teligência, as atividades estão ligadas hierarquicamente aos níveis estratégicos das organizações 
de forma predominante e as atividades são centralizadas. Quanto aos objetivos, as empresas 
têm buscado uma maior competitividade a partir da identificação, monitoração, previsão e 
avaliação de mercados envolvendo a análise da postura da concorrência e a performance de 
seus próprios produtos e serviços e dos concorrentes, em diferentes mercados geográficos.  
Notou-se também uma sofisticação variada em termos de infra-estrutura física e tecnológica. 
Não prevaleceu a utilização de softwares específicos de Inteligência Competitiva. 

5.4 Subcategoria (B.1) Práticas de IC (definição de necessidades de informação, uti-
lização dos resultados de IC, periodicidade de uso de IC e técnicas utilizadas em IC)

Primeiramente, quem define as práticas de IC na organização estudada é a pró-reitoria 
durante todo o ano. Eventualmente, as coordenações detectam demandas específicas, já 
coletam e promovem a busca e entrega. Para os cursos de Master in Business Administra-
tion (MBA´s), a periodicidade é de duas vezes ao ano. Nesse caso, algumas demandas es-
pecíficas costumam surgir por curso ou modalidade. Com relação a quem utiliza, tem-se: 
o marketing, o departamento pedagógico e a coordenação geral de pós-graduação.

Para as atividades de IC, há uma função de Pricing e portfólio de produtos, onde são ana-
lisados: cursos de outras instituições, modalidades de certificação, formatação, estrutura 
dos cursos dos concorrentes.

A área de Marketing na organização é totalmente operacional. Não parti-
cipa da definição das estratégias. Recebe as diretrizes prontas após o pro-
cessamento por parte das coordenações (ex: novos cursos a serem abertos 
ou cancelados)”. (Coordenador Acadêmico 1/ Responsável por IC)

5.5 Subcategoria (B.2) Fontes para IC

Foi relatado durante a entrevista que as fontes mais interessantes são os indicadores de 
performance da concorrência, a partir de números já existentes sendo alguns deles divul-
gados. Quando não são divulgados, algumas fontes internas são eficazes para buscar as 
informações necessárias.

[...] Fazemos algumas perguntas como: quais instituições abriram tur-
mas? Quais turmas? Quais cursos? Para tanto, utilizamos fontes como: 
internet (sites de outras instituições), professores, projetos pedagógicos 
de outras instituições e, sobretudo os alunos (por que saiu da outra ins-
tituição? Qual o motivo da insatisfação? Por que escolheu a nossa insti-
tuição? (Coordenador Acadêmico 1/ Responsável por IC).

5.6 Subcategoria (B.3) Produtos de informação

A respeito dos produtos de informação desenvolvidos, existem os relatórios específicos de 
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preço, descontos, certificação, curso por carga horária, duração, prazo para início e térmi-
no. É realizado um monitoramento constante das redes sociais.

Também é produzido um Clipping pela própria instituição. Uma agência externa também 
fornece, semanalmente, o serviço de clipping com tudo que saiu na mídia. (Coordenador 
Acadêmico 1/ Responsável por IC)

[...] estamos preocupados com tudo o que sai no Twitter e Facebook...
[...]Precisamos dar respostas para o marketing. (Coordenador Acadê-
mico 2/ Responsável por IC)

[...] Tudo é analisado para a tomada de decisões (isso já resultou em mu-
danças de estrutura e adequação de preço). Tudo é encaminhado para 
a Pró-reitoria e coordenadores. (Coordenador Acadêmico 1 / Respon-
sável por IC)

Sobre os produtos de informação, existe autonomia para a tomada de decisão por parte 
dos coordenadores de curso. Dois deles assumiram a função de Inteligência na organiza-
ção e se reportam à diretoria periodicamente com demandas ad hoc ou não.

Com relação aos produtos de informação, concluiu-se que os relatórios e clippings desen-
volvidos pelas áreas responsáveis pela organização são direcionados à tomada de decisão 
da diretoria.

Com relação à terceira categoria “Capital humano” serão descritos a seguir aspectos rela-
cionados às subcategorias (3.1), (3.2) e (3.3).

5.7 Subcategoria (C.1) Capital humano envolvido em IC (Número de pessoas)

Segundo o entrevistado, responsável pelas respostas, a alimentação dos dados é feita por 
toda a equipe envolvida (marketing, coordenações, secretaria e financeiro). Especifica-
mente, as atividades de inteligência são exercidas por apenas duas pessoas.

5.8 Subcategoria (C.2) Formação e perfil profissional

As duas pessoas estão envolvidas há muitos anos no meio acadêmico e 
são detentoras de uma rede de contatos muito ampla – o que facilita o 
trabalho (Coordenador Acadêmico / Responsável por IC).

Detectou-se que as pessoas envolvidas com a atividade de IC na organização têm um perfil 
propício à comunicação e principalmente com predisposição à coleta de informações que 
estejam alinhadas ao negócio. Como formação dos envolvidos na atividade, a organização 
possui um bacharel em Administração (com mestrado em administração com ênfase em 
Gestão da Informação e doutorando em Ciência da Informação) e outro bacharel em Co-
municação com mestrado em Gestão da Educação).
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5.9 Subcategoria (C.3) Funções exercidas

Como função foi relatado o monitoramento sistemático dos mercados do sudeste com 
ênfase para MG, SP e RJ, no momento e também os demais estados da federação. Mais 
especificamente: 
a)  Monitoramento de forma contínua o mercado externo de cursos analisando projeto 

pedagógico, pricing, estrutura curricular, campanha publicitária, modos de atuação, 
requisitos, mecanismos regulatórios a serem observados, modos de organização de 
TCC e principalmente os indicadores de performance da concorrência (novos cursos 
lançados, turmas efetivadas etc.);

b)  Controle de forma sistemática de indicadores internos de gestão acadêmica da insti-
tuição e abastecimento de dados para geração de inteligência;

c)  Monitoramento informações a partir de fontes de informação diversas (internet – si-
tes e redes sociais), rede de pessoas (professores, alunos, ex-alunos, novos alunos);

d)  Produção de relatórios específicos para a pró-reitoria.

Como funções exercidas, concluiu-se que a atividade prevalente na organização estudada 
é o monitoramento de informações de mercado e o ambiente de negócios, de forma geral.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao término da pesquisa, tanto do ponto de vista da literatura quanto da experiência da 
empresa-alvo, concluiu-se que a informação tem, gradativamente, ocupado um lugar de ne-
cessidade e importância em outros campos de estudo como a Administração, sobretudo nas 
áreas de Administração Estratégica, Marketing, Inovação e Competitividade. A inteligência 
competitiva e a gestão estratégica da informação e conhecimento são ferramentas presentes 
no ambiente organizacional contribuindo para o alcance dos objetivos das empresas.

Através do estudo na empresa-alvo, procurou-se entender o funcionamento das suas ativi-
dades de gestão estratégica da informação. Como pergunta orientadora, para a construção 
da discussão, tem-se: o ponto de vista metodológico e estrutural, como se dá o funciona-
mento da atividade de Inteligência Competitiva em uma instituição de ensino superior 
(IES), do ponto de vista prático-estrutural?

Considerando seu caráter sistemático e orientado para o mercado, classificou-se a ex-
periência da empresa como atividades de Inteligência Competitiva. Percebeu-se que, do 
ponto de vista dos métodos e funcionamento da atividade de inteligência na empresa, 
todo o modelo de uso da informação segue um perfil estratégico capaz de moldar o com-
portamento da empresa com base nos movimentos concorrenciais dentre outros aspectos 
observados no seu ambiente externo. A observação de tais aspectos direciona a organiza-
ção à previsão, o que permite a ela adaptar-se e antecipar ações e decisões.

Mais especificamente, no intuito de responder a pergunta orientadora da presente discus-
são, a investigação baseou-se em aspectos como: a localização, a estrutura hierárquica, a 
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centralização ou descentralização de atividades, objetivos táticos ou estratégicos e infraes-
trutura existente para a inteligência competitiva. Foram investigadas as práticas de inteli-
gência adotadas do grupo educacional envolvendo as fontes de informação e os produtos 
entregues pela área, além de identificar o perfil do capital humano envolvendo o número 
efetivo de pessoas e suas respectivas formações, perfis profissionais e funções exercidas 
de forma específica. Concluiu-se que os mecanismos de TI ou softwares avançados não 
se mostraram tão essenciais – embora presentes, mesmo sem utilização específica para 
o foco de Inteligência Competitiva. Vale ressaltar também que as práticas de Inteligên-
cia Competitiva têm sido exercidas na empresa pesquisada há um tempo relativamente 
pequeno, o que coincide com outras experiências apontadas pela literatura no Brasil. Na 
organização educacional estudada, a estrutura de Inteligência Competitiva encontra-se 
ainda em fase de estruturação e maturação. 

Do ponto de vista prático-estrutural, a área de Inteligência Competitiva na empresa edu-
cacional possui um funcionamento similar a outras áreas da estrutura organizacional da 
instituição, segundo relatado pelos gestores da área, se considerado o seu funcionamento, 
mesmo que ainda mereça uma melhor estruturação física e espaço dedicado ou específico 
para as atividades, o que não foi detectado nos relatos dos entrevistados.

Até o momento da finalização da pesquisa, não houve a utilização de softwares específicos 
para inteligência competitiva como BI ou Datawarehouse, embora existam softwares de 
ERP e demais softwares desenvolvidos para demandas específicas, capazes de abastecer o 
setor de marketing. São utilizadas planilhas para visualização e análise das informações 
em Excel e Acess. No entanto, a atividade de Inteligência Competitiva no grupo educacio-
nal objetiva ações estratégicas afeitas à competitividade da organização, como a explora-
ção de novos mercados envolvendo novos cursos ou produtos em potencial e novas áreas 
para atuação geográfica da empresa, com vistas ao seu crescimento e com atenção  especial 
aos movimentos da concorrência. 

Além do foco em previsão e prospecção, a Inteligência Competitiva na organização educa-
cional em foco está estruturada para fins de manutenção ou retenção de seus alunos, uma 
vez que permite a gestão de suas informações de forma estratégica para fins de embasa-
mento dos seus processos de tomada de decisões.
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INTRODUÇÃO 

A invenção do telégrafo, do telefone, do rádio, da televisão e do computador preparou o 
terreno para uma integração inovadora de tecnologias, mais especificadamente a Internet, 
que assume uma forma de comunicação popular e global que, em parte, tem substituído 
a interação física entre pessoas por contatos virtuais, seja para entretenimento, pesquisa 
ou negócios. 

Os novos consumidores valorizam a economia de dinheiro, tempo e a possibilidade do 
conveniente. A vida e o trabalho assumem um ritmo alarmante, por isso, há tanto envol-
vimento e atenção dos consumidores pelas opções que facilitam a rotina, cada vez mais 
rápida e cheia de informações. Dessa forma, é inegável que as respostas demandadas por 
esse novo estilo de vida e comportamento de consumo se dão a partir do entendimento 
das possibilidades da internet, em especial daquelas oriundas das redes sociais. 

Portanto, acredita-se que as revoluções propostas e impostas pela internet exigem das em-
presas a necessidade de melhorar ou simplificar os meios tradicionais de se comunicar de 
se relacionar com o consumidor. Os recursos do marketing eletrônico introduziram uma 
velocidade e previsão, impossível nas mídias tradicionais de massa, como televisão e rádio.

As mídias emergentes ou as mídias sociais são artifícios na internet construídos para per-
mitir a criação colaborativa de conteúdo, a interação social e o compartilhamento de in-
formações em diversos formatos, esclarece Telles (2011). 

Cabe às empresas atentarem-se e adaptarem-se a esse novo contexto. De acordo com Tel-
les (2011), mais de 85% dos internautas participam de alguma mídia social. E negligenciar 
a web em tempos de redes sociais pode representar um alto custo para as empresas. Afinal, 
um dos desafios está em lidar com as inovações das mídias emergentes num cenário onde 
a audiência tende a ser substituída pela atenção dos consumidores, seja oferecendo maior 
interatividade, maior variedade de inputs ou de customização.
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Outro ponto de atenção refere-se ao envolvimento do consumidor, dos seus esforços in-
dividuais na esfera virtual, podendo multiplicar ou anular o resultado definido pela estra-
tégia de marketing das empresas. Isso porque, segundo Telles (2011), o conteúdo criado 
dentro das mídias sociais assume uma proporção muitas vezes não esperada ou planejada, 
viralizando e alcançando rapidamente um número alto de visualizações e reproduções. E 
essa multiplicação está diretamente associada ao valor que cada usuário possui dentro da 
rede, portanto, o autor defende que o sucesso da viralização está intimamente associado à 
influência do usuário disseminador da mensagem e suas interações no processo de coo-
peração na construção do conteúdo.

Daí a necessidade de conhecer os fatores que influenciam o comportamento do consu-
midor virtual, uma vez que o usuário participa ativamente e colaborativamente das cons-
truções da informação na web, sendo a mídia gerada e controlada por ele.  Vale lembrar 
que, nas mídias sociais, conteúdo relevante gera reputação que, consequentemente, gera 
seguidores no Twiter, amigos no Facebook, visualizações de fotos no Flickr e no Instagram, 
perguntas no Formspring, check-ins no Foursquare e vídeos exibidos no Youtube, acessos 
e vizualizações no Snapchat e Periscope, o que proporciona mensagens retransmitidas.

A fim de entender um pouco mais sobre o fenômeno das mídias emergentes da internet e 
as estratégias mercadológicas e de comunicação, o presente estudo, de natureza revisional 
tem como objetivo estimular a reflexão e a discussão acerca da interação das empresas e 
consumidores no ambiente virtual.

MARKETING ELETRÔNICO: INTERAÇÃO ENTRE EMPRESAS E CONSUMIDOR

A interatividade da internet exige mudanças significativas na forma de relacionamento 
das empresas com seus clientes, a começar pela necessidade de conhecer melhor as neces-
sidades e as preferências de cada consumidor, criar formas de customizar e personalizar os 
produtos e os serviços oferecidos e disponibilizar atendimento durante 24 horas por dia e 
sete dias por semana, afirma Limeira (2007).  Sobremaneira, o marketing interativo visa a 
uma interação entre o cliente e a empresa, em que o cliente tem um papel ativo, possibili-
tando a personalização e customização dos produtos e serviços. 

Além da convergência das mídias e do nível de distribuição das informações, trata-se de 
uma revolução no estilo de vida do consumidor, ocasionada pela aceitação da tecnologia. 
Os consumidores passaram a perceber na rede vantagens irresistíveis e as empresas tam-
bém.  Velocidade, acessibilidade, interatividade são as principais formas que podem im-
pulsionar os negócios. Soma-se a essas forças a capacidade de personalizar as mensagens 
direcionadas ao consumidor, oferecendo-lhe conveniência a fim de projetar satisfação e, 
consequentemente, a longevidade do negócio.

Isso porque o novo consumidor, apresentado com Samara e Morsch (2005),  é um 
indivíduo que possui múltiplas facetas. Ele consome bens e serviços do mercado global, 
é consciente de seus direitos e exerce sua dimensão de cidadão, bem como utiliza a web 
para aprender, trabalhar e viver, além de ser mais bem informado. Para Lewis e Bridges 
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(2004)  os novos consumidores são pessoas que dirigem seu comportamento de compra 
com base na autenticidade, pois estão mais preocupados em satisfazer seus desejos sem 
se deixarem rotular pelas tradicionais tipologias transcendendo as barreiras de fatores 
culturais, étnicos, sociais, de idade e até mesmo de renda. Os autores afirmam que esses 
novos consumidores são individualistas, envolvidos, independentes e informados e, por 
isso, exigem novas posturas e atitudes das empresas sob pena de se tornarem ineficazes ao 
se relacionarem com esse “novo”consumidor. 

No entanto, Reedy e Schullo (2007) apresentam um prisma de associações, resultado 
da convergência entre o consumidor tradicional, não adaptado às novas tecnologias e 
o cyberconsumidor, totalmente antenado com a Internet e com os modernos recursos 
tecnológicos.  Contudo, mesmo aqueles consumidores que não estão on-line têm seu 
comportamento afetado pelas novas tecnologias, canais, produtos e ofertas de serviços.  

O novo consumidor está mais poderoso do que antes, quando tinha poucas ferramentas 
para questionar, afirma Zenone (2011). A partir da origem das redes sociais e da interação 
proporcionada por elas, os consumidores passaram a exigir mais transparência e compro-
misso das organizações. “Nas redes sociais quem dita as regras são os usuários e não as 
organizações. Portanto, as empresas que desejam se comunicar com os usuários de redes 
sociais devem fazê-lo por meio delas, as quais ganham cada vez mais espaço na vida das 
pessoas.”

A partir de tantas possibilidades, o mundo do marketing está sendo testado para lidar 
com as mudanças contínuas e de grande porte, afirmam Reedy e Schullo (2007). O ve-
lho paradigma, um sistema de produção em massa, a mídia em massa e o marketing em 
massa, está sendo substituído por um programa totalmente novo, um sistema econômico 
baseado em um-para-um (1:1), afirma  Rogers (1995). Para esses autores, “o futuro será 
caracterizado por produção personalizada, mídia orientada para o indivíduo e marketing 
1:1, mudando as regras da competição e do negócio, uma vez que é agregado a esse proces-
so um recurso único ao processo de marketing tradicional, a interatividade - capacidade 
de comunicação bilateral entre o consumidor e a empresa”. 

O marketing interativo é muito mais que a multimídia utilizada para entreter ou envolver 
um consumidor.  Komenar (1997) considera que é o nível mais alto de marketing estraté-
gico, viabilizado por tecnologia sofisticada e banco de dados inteligentes que conseguem 
responder a relacionamentos interativos. “A tecnologia atual nos permite capturar, medir, 
comparar e analisar os dados do consumidor e depois classificar essas informações de 
forma inteligente e alocar estrategicamente os recursos, assim, esta era é dos verdadeiros 
pioneiros, e o ouro está nos relacionamentos criados pela tecnologia interativa.” (KOME-
NAR, 1997, p. 87)

“Seria um crime ignorar a forma ideal de se comunicar com seus consumidores. A inter-
net oferece uma maneira totalmente nova de estabelecer entendimento com os consumi-
dores, responder a perguntas, resolver seus problemas, vender-lhes produtos – tudo isso 
pode ser computadorizado”, considera Sterne (2011, p2). Isso porque a web oferece um 
meio de criar o elo de confiança e lealdade entre o consumidor e a empresa. 
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A tecnologia on-line favoreceu enormemente a conexão entre empresas e clientes. A in-
ternet – meio eletrônico de comunicação e informação - semeou inovações em software 
e hardware, projetadas para auxiliar a conveniência do mundo virtual. Junto á internet, 
estão sendo integrados recursos de marketing eletrônico aos tradicionais programas de 
marketing, melhorando o alcance, a eficiência e eficácia do contato com o público-alvo. 

Entre os recursos utilizados, segundo Reedy e Schullo (2007), pesquisa on-line de consu-
midores, e-mails, marketing viral, mensagens instantâneas, atendimento on-line ao con-
sumidor, websites, grupos de discussão, fóruns, publicidade em banners e links patroci-
nados ou conferências são algumas táticas eletrônicas apontadas pelos autores. Conforme 
o entendimento dos autores o marketing online é uma extensão estratégica, tática de alta 
tecnologia de coleta de informações. Ferramentas de marketing direto, como Amazon.
com, o eBay e o feedback do consumidor são atividades indispensáveis do programa de 
marketing integrado das organizações.

Os avanços tecnológicos estão permitindo maior identificação dos consumidores poten-
ciais específicos  e, ainda, apresentando produtos e serviços específicos para consumo por 
meio de mercados específicos, usando o narrowcasting – divulgação segmentada, contrá-
rio ao broadcasting ou divulgação de massa.

Para Reedy e Schullo (2007), o marketing eletrônico auxilia a determinar qual a estratégia 
de segmentação, pois “possui uma personalização capaz de lembrar a preferência nos pe-
didos dos consumidores, qual o sabor, aroma ou textura e com que frequência, em quais 
quantidades, se é um presente ou se é para uso pessoal e por qual tipo de entrega o con-
sumidor costuma optar nos hábitos de compra”, assim, demonstrando sua importância e 
seu alcance nessa área.

A tradicional pesquisa demográfica, associada a análises de estilo de vida e comportamen-
to, pode ser aperfeiçoada com técnicas de rastreamento que a Internet permite a fim de 
aumentar a probabilidade de as mensagens promocionais serem expostas aos consumi-
dores potenciais das empresas que assumem o risco de estarem na web. Outras variáveis 
além do número de impactos, cliques em links de determinados websites ou visitas a home 
page do anunciante são simples se comparadas a possibilidades de monitorar o consumi-
dor potencial  a partir de informações demográficas e psicográficas.

Com as possibilidades digitais, criou-se uma era que sobrevive e se desenvolve via redes, 
que gradativamente, vêm desgastando e destruindo o velho modelo de comunicação e de 
relacionamento das organizações. 

Algumas marcas mundiais, como Budweiser, Coca-cola, eBay, Levis, Nestlé, Honda, entre 
outras, perceberam com mais brevidade esse movimento e utilizam as ferramentas da 
Web 2.0 para relacionar-se com o consumidor de maneira mais dinâmica, criativa e me-
nos incômoda, a fim de gerar não apenas a propensão à compra, mas também a propensão 
de defender em nome da produto/marca (FERGUSSON, 2008). Perceberam também que 
as comunicações positivas e negativas na web, especialmente, nas redes sociais, podem 
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ter forte influência sobre o comportamento dos consumidores e sobre o desempenho dos 
negócios, afirmam Sundaram, Mitra e Webster (2004).

A Procter e Gamble (P&G), com o serviço Tremor, atua com mais de 225 mil pessoas 
interconectadas para auxiliar a comercializar produtos para os adolescentes. Na mesma 
linha, 600 mil mães inscritas na rede Vocalpoint compartilham suas experiências de con-
sumo com mais 25-30 outras mulheres por dia. Ambos serviços se baseiam na premissa 
de que algumas pessoas querem saber mais sobre os produtos, receber amostras e cupons, 
compartilhar suas opiniões com as empresas e comentar suas experiências com os outros 
(FERGUSSON, 2008).

A empresa-rede tem entendido que a internet é um instrumento apropriado, pois tem ca-
pacidade de evoluir, interagir, recolher informação e distribuí-la globalmente, de maneira 
personalizada, a fim de oferecer qualidade e obter satisfação do consumidor (STERNE, 
2011). Essa nova proposta enfatiza, segundo o autor, o relacionamento interativo entre 
empresas e clientes, com concorrentes e canais de distribuição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partindo do pressuposto de que as redes são construções sociais em que o homem pode 
atuar no meio, sendo ele o resultado de sua própria ação e das interações como o mundo 
e com a vida em sociedade, as novas possibilidades advindas da web propõem uma revo-
lução nas formas de socialização deste século.

Criada na era do time-sharing ou compartilhamento de tempo, a internet continua a mu-
dar, evoluindo na velocidade e disponibilidades de comunicação. O mundo digital e a in-
ternet, possibilitou o compartilhamento, expressão e socialização através de instrumentos 
computacionais, promovendo, de maneira exponencial, a interação e comunicação entre 
indivíduos, deixando marcas que permitem reconhecer padrões e semelhanças, sejam de 
conexões, assuntos, opiniões; isto é, de comportamentos e pensamentos. 

Acredita-se que o marketing eletrônico é construído sobre a crença de que benefícios 
mútuos para o consumidor e para as empresas on-line levarão a relacionamentos a longo 
prazo – compras por décadas de lealdade à marca e recompra frequente. Para o consumi-
dor, os benefícios podem ser a consistência do produto, o conhecimento do que esperar 
em termos de qualidade ou preço, a disponibilidade do produto e o prestígio associado à 
compra do produto. Para as empresas, os benefícios podem ser o fluxo de receitas futuras 
e transações mais lucrativas lembram Reedy e Schullo.

Conforme mencionado anteriormente, o envolvimento do consumidor e os impactos 
dos seus esforços individuais merecem atenção das empresas, até porque o sucesso ou o 
fracasso das estratégias de marketing viral depende, necessariamente, da colaboração do 
consumidor e sua disposição em explorar os laços das suas redes sociais, sejam elas, fortes 
ou fracas.
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Por se tratar de um assunto relativamente novo, na seara das mídias sociais, ainda há 
muito o que ser descoberto, em especial, no que diz respeito aos fatores de influência para 
o engajamento do consumidor, envolvimento e propagação da informação, bem como a 
aplicação e funcionalidade do marketing viral. Vale ressaltar que se faz necessário o estu-
do deste tema por meio de trabalhos e pesquisas científicas que busquem conhecer esse 
ambiente tão rico de possibilidades e seus múltiplos usuários, visando ao aprofundamento 
e aproveitamento dos dados obtidas pois, as redes sociais constituem uma valiosa fonte 
de informações, que podem orientar as organizações nas suas decisões de marketing, seu 
posicionamento e consequentes investimentos.

REFERÊNCIAS 

FERGUSON, R. Word-of-mouth and viral marketing: taking the temperature of the hot-test 
trends in marketing. Journal of Consumer marketing. Ohio, 2008.

LEWIS, D.l; BRIDGES, D. A alma do novo consumidor. São Paulo: Makron Books, 2004.

KOMENAR, M. Eletronic marketing. Nova York: John Wiley e Sons, 1997

KOTLER. P. Marketing 3.0: as forças que estão definindo o novo marketing centrado no ser 
humano. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

REEDY, J. Marketing eletrônico: integrando recursos eletrônicos no processo de marketing/ Joel 
Reedy, ShaunaSchullo; tradução VerticeTranslate. São Paulo: Thomson Learning, 2007.

ROGERS, E. Diffusion of innovations. New York Free Press, 1995.

SAMARA, B. S.; MORCH, M. A. Comportamento do consumidor: conceitos e casos. – São 
Paulo: Pretince Hall, 2005.

STERNE,J. Métricas em mídias sociais: como medir e otimizar seus investimentos em marketing. 
São Paulo: Nobel, 2011.

SUNDARAM, D.S, MITRA, K. WEBSTER, C. Electronic word-of-mouth via consumer-opinion 
platforms: What motivates consumers to articulate themselves on the Internet? Journal of 
Interactive Marketing Volume 18, Issue 1, pages 38–52, Winter 2004TELLES, A. A revolução das 
mídias sociais. Cases, conceitos, dicas e ferramentas – São Paulo: M.Boocks do Brasil Editora 
Ltda, 2011.

ZENONE, L. C. (org). Gestão estratégica de marketing: conceitos e técnicas. São Paulo: Atlas, 
2011.



543

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

MAX WEBER E O CONCEITO DE TRABALHO

KARINE GOMES DOS SANTOS SOUTO1; CHRISTIANE OLIVEIRA ANDRADE2; 
NAIARA VIEIRA SILVA IVO3; CRISTIANO BARBOSA4; GEANE CÁSSIA ALVES 
SENA5; PATRÍCIA FERNANDA HELIODO DOS SANTOS6.

1Professora do Curso de Administração das Faculdades Santo Agostinho, Mestre em 
Desenvolvimento Social pela Universidade Estadual de Montes Claros. Especialista 
em Gestão de Recursos Humanos e Graduada em Administração pelas Faculdades 
Santo Agostinho.
2Professora do Curso de Administração das Faculdades Santo Agostinho, Mestre 
em Administração pela Faculdade Pedro Leopoldo, Especialista em Sociologia pela 
Unimontes, Graduada em Ciências Sociais pela Unimontes e em Administração pelas 
Faculdades Santo Agostinho.
3Professora do Curso de Administração das Faculdades Santo Agostinho, Mestre em 
Administração pela FEAD/BH, Especialista em Marketing Político pelas Faculdades 
Santo Agostinho e Graduada em Comunicação Social pela Assene/Crechi.
3Professor do Curso de Administração das Faculdades Santo Agostinho, Mestrando 
em História pela PPGH-Unimontes, Especialista em Psicanálise, Geografia e Meio 
Ambiente, Graduado em Ciências Econômicas pela Unimontes e em Direito pelas 
Faculdades Pitágoras.
5Professora do Curso de Administração das Faculdades Santo Agostinho, Doutoranda 
em Lingüística pela UNICAMP, Mestre em Lingüística e Especialista em Lingüística 
Aplicada ao Ensino de Português.
6Professora do Curso de Administração das Faculdades Santo Agostinho, Especialista 
em Docência do Ensino Superior e Graduada em Ciências Sociais pela Universidade 
Estadual de Montes Claros. E-mail: patriciafernanda@fasa.edu.br

INTRODUÇÃO

O conceito de trabalho já foi e continua sendo objeto de discussão de vários teóricos e estu-
diosos. O objetivo deste estudo é o de apresentar, sucintamente, o entendimento do conceito 
de trabalho a partir das discussões de Max Weber, economista alemão, considerado um dos 
fundadores da sociologia. A Reforma Protestante, discutida com propriedade por Weber, 
marcou uma nova visão sobre o trabalho, atribuindo-lhe uma concepção que perpassa so-
frimento, gerando reconhecimento e valor para o indivíduo. Foi através desta discussão, que 
o trabalho absorveu um status de importância e obteve uma conotação subjetiva. 

Os estudos weberianos ganham respaldo neste contexto, tendo em vista a tradução da re-
forma protestante, que gerou um valor religioso do trabalho, embora em sua obra, o traba-
lho não seja exatamente o seu foco de estudo. O ponto central da discussão de Weber, diz 
respeito à racionalidade, mas o entendimento do trabalho, proveniente de uma religião, 
proporciona o caminho para o entendimento do surgimento do racionalismo ocidental.
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Antes desta discussão, o trabalho era visto de forma ambivalente. Ele era tido como algo 
extremamente necessário para uma ordem econômica, para a reprodução biológica da hu-
manidade, para o fortalecimento das relações sociais, mas era completamente indesejável.

Sobre ele recaia a condição de submissão, de castigo e de anulação do aspecto individual 
das pessoas. Esta percepção ambivalente do trabalho é identificada na cultura judaico-
cristã, que mesmo considerando mudanças consideráveis no sentido do trabalho, ainda 
não o entende como um espaço de manifestação de uma sociedade, mas um espaço que 
submete os indivíduos a determinadas diretrizes.

MATERIAL E MÉTODOS

Como requisito metodológico, neste estudo aplicou-se a revisão de literatura, embasando 
as discussões em contribuições pontuais de autores que discutem esta temática, princi-
palmente, na obra “A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo”, como forma de com-
preender e discutir a visão deste autor acerca do conceito de trabalho. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES

De acordo com Weber, foi em Lutero que se observou a possibilidade de corromper a am-
bivalência do trabalho, quando em comparação com as concepções religiosas. A ideologia 
de Lutero tratava o trabalho como forma de vocação e não como sofrimento, ou como a 
forma pejorativa até então observada.

Todavia, em Calvino, o trabalho assumiu um papel mais radical de valorização, tornando-
se um dever na maioria das vezes. Para Weber, a importância do Calvinismo ocorreu por 
meio de observações de que o capitalismo ocidental seria mais proveitoso se oriundo dos 
indivíduos que cultuavam a fé protestante, do que os correligionários católicos. Assim, o 
entendimento weberiano de que Calvino preocupava-se mais com uma ordem econômica 
e social se comparado com Lutero.

No entendimento calvinista, o trabalho é enxergado como um estado de glória, como uma 
benção de Deus. Ele subjuga a idéia do trabalho como proveniente de um pecado original, 
mas como uma forma de libertar o indivíduo do sofrimento e se tornar aceitável a Deus 
na media em que

o homem deve, para estar seguro de seu estado de graça, trabalhar o dia 
todo em favor do que lhe foi destinado. Não é, pois, o ócio e o prazer, 
mas apenas a atividade que serve para aumentar a glória de Deus (...) É 
condenável a contemplação passiva, quando resultar em prejuízo para o 
trabalho cotidiano, pois ela é menos agradável a Deus do que a materia-
lização de sua vontade de trabalho (WEBER, 1967, p. 112).

Neste sentido, aquele que não trabalha não tem condições de prestar culto a Deus. O autor 
reforça que apenas questões relacionadas a problemas de saúde, justificam o impedimento 
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do indivíduo em não trabalhar. Todavia, a ociosidade e a não procura por um trabalho re-
percute de forma moralmente condenável. A preguiça e o ócio não são agradáveis a Deus, 
“o mais importante é que o trabalho constitui, antes de mais nada, a própria finalidade da 
vida” (WEBER, 1967, p. 113).

Nas concepções calvinistas, o dinheiro não é o problema, mas o uso que os indivíduos fa-
zem dele. Analisando este viés, o indivíduo com sobras de recursos, considerados “ricos”, 
tem uma missão econômica providencial. Eles assumem um papel de ministros dos po-
bres, concedendo-lhes a possibilidade de libertação das amarras do dinheiro, colocando 
em teste a dimensão de sua fé e caridade.

No entendimento de Weber, as diretrizes calvinistas contribuem par a expansão do ca-
pitalismo, bem como, a relevância do trabalho, a partir da importância de sua teologia, 
também denominada doutrina de predestinação, em que Deus resolveu, desde o início 
quem, entre os crentes, alcançaria a salvação e quem receberia a condenação e não teria 
alternativa a não ser buscar uma forma de se enquadrar num perfil capaz de incluí-lo en-
tre os escolhidos de Deus. Essa busca constante e diária realiza-se por meio de um grande 
ativismo, alimentado por ideologias pastorais, afirmou Weber.

De um lado, por manter-se como dever de cada um considerar-se es-
colhido (...) A exortação é aqui interpretada como um dever de obter a 
certeza da própria dedicação e justificação na luta diária pela vida (...) 
Por outro lado, a fim de alcançar aquela autoconfiança, uma intensa 
atividade profissional era recomendada como o meio mais adequado 
(WEBER, 1967, p. 77).

Para Weber a incerteza da salvação era um sentimento que gerava grande angústia entre 
os fiéis. Não tinha-se auxílio de nada, nem de ninguém, sequer da igreja ou de Deus, uma 
vez que todos estavam na mesma condição de concorrência a salvação e a um bom lugar 
no céu. Este cenário contribui para o aparecimento mais acentuado da individualização e 
incertezas, gerando o conceito de trabalho sanguinário e o domínio do mundo.

A idéia que seguiu esse pensamento foi a de que o trabalho é uma forma de atingir a in-
dependência e a confiança e estar mais preparado para compor o povo de Deus. Assim, 
trabalhar não se apresenta como uma garantia de salvação, mas como um diferencial para 
atingir esse objetivo.

Segundo Weber, esse modo de vida, conduziu a um modelo de ética racional, como se 
fosse uma espécie de ascetismo secular. Esta visão puritana da concepção de trabalho 
profissional, repercutiu sobre a vida econômica e social e de forma muito particular sobre 
o modo de vida capitalista.

No entendimento weberiano, o puritanismo considerava um entendimento contrário a 
esse, em que a riqueza aparecia como algo desejável e apreciável. Portanto, os mais abas-
tados financeiramente são abençoados e estão na frente no caminho para se alcançar a 
salvação.
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Na contramão desta discussão, o pobre não tem prestígio ou reconhecimento da socieda-
de, uma vez que não tem trabalho e por conduzir a sua vida de forma ociosa. A intuição de 
Weber foi a de que a reforma protestante deu um novo conceito ao espírito do capitalismo, 
buscando no trabalho um dos grandes elementos:

a avaliação religiosa do infatigável, constante e sistemático labor voca-
cional [trabalho profissional], como o mais alto instrumento de ascese, 
e, ao mesmo tempo, como o mais seguro meio de preservação de reden-
ção da fé e do homem, deve ter sido presumivelmente a mais poderosa 
alavanca da expressão dessa concepção de vida, que aqui apontamos 
como espírito do capitalismo (WEBER, 1967, p. 123).

A visão protestante contribuiu não só para uma valorização do aspecto religioso do tra-
balho, mas para a criação e o desenvolvimento nos indivíduos de um espírito motivador 
voltado ao empreendedorismo. A contribuição de Weber foi apontar que o capitalismo 
oriundo da Revolução Industrial, voltava o seu foco para o entendimento do trabalho 
vinculado ao ascetismo secular protestante.

É justamente esse entendimento que sustenta a libertação ética e moral dos homens, espe-
cialmente os capitalistas, que passaram a enxergar à compra de bens, à aquisição de lucros, à 
obtenção de juros e à acumulação de capital como consequências genuínas de seu trabalho.

Neste sentido, a acumulação de capital deveria ser revestida para a criação de novos em-
preendimentos, cuja finalidade foi a geração de novos postos de trabalho. Criava-se um 
círculo virtuoso, em que trabalhar, acumular e reinvestir, contribuíam para o estabeleci-
mento de uma nova ordem social harmoniosa, sendo este um dos fatores que motivavam 
a atividade capitalista.

Percebe-se, portanto, uma visão totalmente renovada da concepção do trabalho, que assu-
miu por meio das doutrinas religiosas, uma referência para se atingir uma vida virtuosa. 
Na Idade Média, o trabalho recebeu a conotação de castigo, como uma insignificância da 
condição humana, concebido tão somente para a subsistência. Ele não é percebido como 
uma forma de afirmação pessoal ou mesmo coletiva, muito menos espiritual, não era va-
lorizado pela sociedade enquanto vetor de transformação social. Passageira, a vida era 
construída a partir de um trabalho sacrificante, penoso e desafortunado.

Esse é o pensamento generalista das conseqüências do trabalho, mesmo aqueles que não 
trabalhavam, tinham essa percepção dele. A subjetividade está inerentemente presente 
nesta análise, porque o aspecto da individualidade e a forma de identificação com o traba-
lho retratam a visão de cada indivíduo.

Neste estudo, diferentemente do paradigma grego, presente na Idade Média, o trabalho 
recebe outra adjetivação, como uma condição para a salvação da humanidade: aquele que 
trabalha, em alguma medida, se liberta da culpa do pecado original. As pessoas que vêem 
o trabalho a partir dessa ótica estendem essa percepção para além da vida terrena, ocasio-
nando uma subjetividade resignada que dá sentido a vida.
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Para Weber, esta interpretação concedida ao trabalho, transita para outra maneira sub-
jetiva, de uma forma mais afirmativa, promovendo um maior sentido ao indivíduo que 
trabalha. Todavia, é um processo que caminha em passos lentos, durando até séculos, e 
não se faz observável cronologicamente. A mudança deu-se por meio da transição da in-
terpretação do trabalho como uma possibilidade de fazer parte da obra criadora de Deus.

Ainda no entendimento deste autor, a mudança apareceu de forma significativa: o traba-
lho poderá conduzir a uma oportunidade de atingir a glória de Deus. O então sofrimento 
de pesar gerado pela prática do trabalho, transforma-se numa possibilidade de servidão a 
Deus. Forma-se, portanto, uma relação de parceria com o transcendente, não porque seja 
alguma atividade que traga prazer e aceitação, mas, sobretudo, por conferir um significa-
do a vida terrena.

O entendimento de Weber sobre trabalho representou uma importância singular para o 
surgimento do capitalismo contemporâneo. Ressalta-se que embora esse não seja exata-
mente o seu interesse de estudo, uma vez que dedicou-se a identificar a consolidação do 
capitalismo surgido no Ocidente, seus impactos na modernidade e seus efeitos em vários 
âmbitos da sociedade, sendo uma delas o trabalho e a sua formatação, mostra-se bastante 
pertinente.

Contrastando-se com seus pares, que colocavam o trabalho como foco de seus estudos, 
Weber ampliou o seu espaço de pesquisa observando, especialmente, quatro pontos que 
tratavam do arcabouço econômico e social, com influências no aspecto técnico e burocrá-
tico; a ordem política oriunda do processo produtivo; a percepção que tratava das culturas 
ligadas ao trabalho e suas estruturas sociais.

CONCLUSÕES

A contribuição de Weber aos debates sobre trabalho não se apresentou de forma tímida 
ou mesmo pontual, ao contrário, expôs dignamente idéias de um grande pesquisador e 
teórico social. Percebido como relevante na vida moderna, o capitalismo ocidental serve 
como um elo para as realizações humanas na vida social. Weber esclarece que os processos 
não devem ser misturados com os sentimentos provenientes da condição humana, como 
a procura constante pelo lucro, a avareza, a acumulação de capital e outros desejos mera-
mente mesquinhos, sem uma finalidade justificada em prol de um bem comum.

Na contramão deste discurso, o capitalismo contemporâneo obedece a imposições pró-
prias do sistema como as ciências, a cultura e o Estado, entidades entendidas por Weber 
como totalmente racionais, com diretrizes próprias que esclarecem dúvidas e criam nor-
mas que configuram institucionalmente o capital.

Não obstante, a religião foi a mola propulsora de amadurecimento do sistema capitalista 
ocidental, com a finalidade de reformular os conceitos de trabalho, concedendo-lhe uma 
roupagem vocacional. “O trabalho deve, ao contrário, ser executado como um fim absolu-
to por si mesmo – como uma vocação” (WEBER, 1967, p. 38).
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Percebe-se, ao estudar a obra a ética protestante e o espírito do capitalismo, que a religião 
obteve um papel preponderante neste contexto, contribuindo para a formatação do capita-
lismo moderno. Evidentemente, acrescenta Weber, outros fatores participaram desta cons-
trução, como as condições sócio-econômicas e a própria organização racional do trabalho. 
A cultura também é mencionada pelo autor como um outro fator que merece relevo.

Neste sentido, Weber afirma a religião como uma máxima da racionalização do trabalho, 
que alterou sobremaneira a idéia penosa do mesmo, atribuindo-lhe um valor que se es-
tabeleceu como algo espiritual e divino, como uma possibilidade de remissão das culpas 
oriundas do pecado original. A consequência mais evidente e rápida dessa mudança foi o 
aparecimento de uma ética profissional que serviu como base de sustentação para a for-
mação central do capitalismo.
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RESUMO: 

No artigo procurou-se abordar e analisar métodos de Inteligência de Mercado em uma 
empresa de grande porte do segmento de Business Process Outsourcing (BPO) focali-
zando suas necessidades, fontes de informação e produtos gerados por meio da atividade 
de gestão da informação. Como problema, a despeito dos avanços de estudos recentes, 
ainda é possível detectar-se uma lacuna na literatura de Administração, no que diz res-
peito a abordagens de forma empírica de métodos utilizados em Inteligência de Mercado. 
Nesse sentido, objetivou-se, de forma prática e aplicada, investigar como são definidas as 
necessidades de informação, periodicidade de uso, captação de informação por clientes 
internos, fontes e produtos gerados pela inteligência. Metodologicamente, classificou-se 
a pesquisa como qualitativa e descritiva. A coleta de dados envolveu a aplicação de um 
roteiro de entrevistas semiestruturado que foi elaborado e aplicado aos gestores da ativi-
dade de Inteligência na empresa.  Como resultados, constatou-se que os métodos relata-
dos envolvem análises estratégicas de mercado, uso de fontes de informação externas e 
internas, além de informações mapeadas de forma cíclica e repassadas por terceiros. As 
necessidades de informação são definidas pela diretoria comercial, seja pontualmente ou 
por planejamento anual no intuito de gerar produtos de informação que possam subsidiar 
a tomada de decisões.

Palavras-chave: Inteligência de Mercado; Necessidades; fontes e produtos de informação

ABSTRACT: 

The article aimed the analisys in Market Intelligence methods in a large enterprise Busi-
ness Process Outsourcing segment focusing on their needs, sources of information and 
products generated by information management activity. As a problem, despite the ad-
vances of recent studies, it is still possible to detect a gap in the literature in the field of 
Business Administration, with regard to approaches to empirical methods used in Market 
Intelligence. In this sense, the objective was to, in a practical and applied form, are set 
to investigate how the information needs, frequency of use, capture information for in-
ternal customers, supplies and products generated by the intelligence. Methodologically 
ranked research as qualitative and descriptive. Data collection involved the application of 
a semi-structured interview script that was developed and applied to managers of intelli-
gence activity in the company. As a result, it was found that the reported methods involve 
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strategic analysis of the market, use of external and internal sources of information, and 
information mapped a loop and passed by third parties. Information needs are defined 
by the commercial direction, either occasionally or annual planning in order to generate 
information products that can support decision-making.

Keywords: Market intelligence; Needs; sources and information products

1 INTRODUÇÃO

No contexto da informação estratégica, sobretudo no que diz respeito ao ambiente estra-
tégico que utiliza a informação como ativo importante para a construção de vantagens 
de competição, uma das contribuições importantes é a de Porter (1986). Para o autor, a 
leitura dos sinais do mercado exige técnicas. É preciso determinar uma metodologia para 
a decisão sobre quais são os dados particularmente cruciais e sobre o modo como eles po-
dem ser analisados. A análise que pode levar a uma compreensão mais profunda de uma 
determinada indústria e de seus concorrentes exige um grande volume de dados, alguns 
dos quais podem ser sutis e de difícil obtenção. Para o autor, a compilação dos dados para 
uma análise sofisticada da concorrência exige mais do que trabalho duro: exige um meca-
nismo organizado ou algum tipo de sistema de inteligência (PORTER, 1986).

A Inteligência é denominada por um amplo espectro de empresas como Inteligência de 
Mercado. A nomenclatura “de mercado” denota sua articulação a partir dos objetivos das 
áreas comerciais das empresas. No entanto, a forma mais trabalhada na literatura apa-
rece como Inteligência Competitiva. Mais completa e abrangente, a expressão significa 
um instrumento geralmente utilizado por empresas para, de forma ética, identificar, co-
letar, sistematizar e interpretar informações relevantes sobre seu ambiente concorrencial. 
De acordo com Porter et al (2002), a capacidade computacional, dada pelos avanços nas 
tecnologias de informação, permite a fácil utilização de programas de computador para 
acesso e tratamento de bases de dados enormes, superando em muito a capacidade de 
cobertura possível por modos tradicionais de inspeção.

Segundo dados da pesquisa, os estudos acerca da Inteligência Competitiva ainda são limi-
tados em sua maior parte às pesquisas de cunho científico ou acadêmico. Como situação 
problemática, o presente artigo parte da premissa, discutida na referida pesquisa de que, 
embora esteja em crescimento gradual nos últimos anos, ainda é restrito o conhecimento 
de metodologias empíricas, ou estratégias de monitoramento de eventos estratégicos se-
toriais, levando-se em conta a sua efetiva aplicabilidade e funcionamento. Como questões 
orientadoras da presente discussão da temática, pergunta-se: do ponto de vista do coti-
diano organizacional da gestão da informação na empresa pesquisada, considerando a 
aplicação prática da atividade, quem é responsável pela definição das necessidades e quais 
são as fontes de informação utilizadas? Como se dá o desenvolvimento de produtos de 
informação para os clientes internos ou partes interessadas? 

Para tanto, o artigo tem como objetivo: “investigar as práticas de gestão da informação 
para a formação de Inteligência Competitiva em uma organização do segmento de BPO 
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identificando seu processo de definição de necessidades, fontes e produtos de informação”. 
Especificamente, procurou-se: a) identificar como e por quem são definidas as necessida-
des de informação na empresa b) identificar quais são as principais fontes de informação 
utilizadas c) quais são os produtos de informação gerados pela atividade de Inteligência 
Competitiva. Justifica-se a escolha da presente temática, se considerada a carência por 
conhecimento de metodologias empíricas, métodos e aplicações práticas, levando-se em 
conta a efetiva realidade e funcionamento da inteligência nas empresas. 

Por fim, considera-se que o presente estudo é importante considerando sua oportunidade 
de contribuir para a estruturação de modelos ou aprimoramento de sistemas de Inteligên-
cia de cunho mercadológico e competitivo em outras organizações em âmbito nacional e 
internacional.

2 Estratégia e informação como alicerces da Inteligência

Nos primórdios, o planejamento estratégico restringia-se à análise dos pontos fortes e 
fracos de uma organização, passando depois a preocupar-se também com o planejamento 
e a administração de eventuais mudanças no ambiente organizacional. Entrou em crise 
em razão da imprevisibilidade, cada vez maior do ambiente de negócios e que exigia uma 
postura mais dinâmica e integrada ao ambiente. Na visão de Bertero (1995), foi nesse 
contexto que a Administração Estratégica ganhou espaço, por ser a responsável pelo de-
senvolvimento e implantação da estratégia.

Outra contribuição importante é a de Roedel (2002). Para o autor a partir dos estudos do 
ambiente externo, as empresas buscam identificar fontes de vantagem competitiva sus-
tentável, numa perspectiva de longo prazo. Os processos tradicionais de planejamento 
estratégico, envolvendo ciclos demorados e conduzidos formalmente por especialistas de 
planejamento, têm dificuldades na identificação desses caminhos e na implementação de 
ações numa velocidade compatível com a dinâmica da competição. Roedel (2002) des-
creve que a Inteligência Competitiva – útil para realização do monitoramento contínuo 
e dinâmico do ambiente externo e inserida nos processos de planejamento estratégico - 
proporciona ao tradicional instrumento de gestão uma maior agilidade e atualidade no 
levantamento de informações necessárias às decisões estratégicas.

Desde a década de 1980, Porter preocupava-se em desenvolver uma metodologia para a 
análise do ambiente concorrencial, em ocorrência de um dos temas principais da inteligên-
cia nas organizações. Porter (1986) salienta que, qualquer que seja o mecanismo escolhido 
para coletar dados de inteligência sobre o concorrente, deverão existir benefícios com um 
mecanismo que seja formal e que envolva documentação. A metodologia proposta por Por-
ter envolve quatro momentos principais: 1) análise das necessidades, definição dos alvos; 2) 
coleta de informações após definição das fontes úteis; 3) análise e avaliação das informações 
com os especialistas da área; 4) difusão das informações aos decisores para a ação.

Salientam-se algumas operações preliminares importantes, como a análise da posição da 
empresa no mercado e a determinação das necessidades de informações críticas da em-
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presa para guiar a coleta, o tratamento e a difusão de informações. As informações críticas 
seriam aquelas áreas ou temas a vigiar de modo prioritário.

Davenport (1998) incita que todas as empresas precisam ser informadas sobre o que acon-
tece em seu entorno: o que os consumidores necessitam, o que os concorrentes tentam re-
alizar, o que as regulamentações obrigam as empresas a fazer. Grande parte do volume de 
informação interna de uma empresa refere-se ao ambiente externo organizacional. Para o 
autor, é consenso no mundo dos negócios o fato de que as empresas devem adequar-se mi-
nimamente a seus ambientes externos. Essa condição é particularmente importante para o 
ambiente informacional da empresa. Nenhuma empresa é forte o bastante para ignorar ou 
controlar seu ambiente externo quando se depara com tendências setoriais e orientações 
governamentais ou se engaja em uma batalha mercadológica.

A estratégia da informação significa a possibilidade de fazer escolhas. Segundo Davenport 
(1998), gestores criarão estratégias quanto aos tipos de informação que devem ser focali-
zadas, as atividades a enfatizar e a maneira como a informação poderá ajudar a empresa 
a alcançar seus objetivos. É importante ressaltar que esses itens mudam continuamente e 
essas estratégias nunca estarão totalmente definidas.

Os denominados “pontos cegos” (Gilad, 2003) ocorrem quando há um descolamento en-
tre a percepção que se tem sobre o ambiente competitivo e o que está ocorrendo.  Nor-
malmente, segundo Castro & Abreu (2006), isso é mais intenso nas organizações em sua 
fase inicial de desenvolvimento, em razão do elevado nível de incerteza. Entretanto, o 
mesmo fenômeno pode ocorrer também nas organizações que já atingiram a plenitude do 
desenvolvimento, desta vez, devido ao elevado “nível de certeza” que os decisores passam 
a apresentar em virtude da convicção de que têm controle sobre o mesmo ambiente.

Para Davenport e Harris (2007) as organizações podem adotar várias abordagens a fim de 
obter vantagem competitiva com dados. Algumas podem coletar dados únicos ao longo do 
tempo sobre seus clientes atuais e potenciais que os concorrentes não conseguiram acompa-
nhar. Outras podem organizar, padronizar e manipular dados disponíveis aos outros de for-
ma única. Outras ainda podem desenvolver um algoritmo exclusivo que conduz a análises 
melhores e mais embasadas para tomar suas decisões. Outras se diferenciam pela incorpora-
ção da inteligência analítica em um processo distintivo de negócios. Independentemente da 
abordagem, para as empresas sustentarem uma vantagem competitiva, a inteligência analí-
tica deve ser aplicada de modo criterioso, ser bem executada e continuamente renovada. As 
empresas que analisam para competir com sucesso apresentam capacidades de difícil dupli-
cação; únicas; adaptáveis a muitas situações; melhores do que a concorrência e renováveis.

Utilizando-se da contribuição de Choo (2008), é possível analisar a informação como um 
importante elemento da análise estratégica. A principal atividade de informação é resolver 
a ambiguidade das informações em relação ao ambiente: o que está acontecendo lá fora? 
Por que isso está ocorrendo? O que isso significa? Tal criação de significado é feita retros-
pectivamente, já que só se pode dar sentido a ações ou fatos que já ocorreram. Só então se 
pode olhar pra trás e criar seu significado. O objetivo das organizações é criar e identificar 
fatos recorrentes, de modo a estabilizar o ambiente e torná-lo mais previsíveis. 
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A volatilidade dos mercados e o modelo concorrencial acirrado, sobretudo pela globa-
lização, têm levado os gestores a dedicarem seu tempo à atividade de “entender o que 
está ocorrendo com o ambiente externo da organização”. Nesse sentido tem-se dedicado 
atenção aos processos de interpretação e monitoramento ambiental, abordagem clássica 
preconizada por Aguilar (1967). A atividade de monitoramento do ambiente provê su-
porte ao executivo para definir os objetivos organizacionais, para buscar alternativas que 
possibilitem atingir esses objetivos, bem como para escolher dentre as diversas alternati-
vas apresentadas.

Assim como o entendimento da origem da estratégia empresarial, a literatura associa à 
origem militar das nações a uma maior afinidade com a utilização da inteligência pelas 
empresas. A experiência em inteligência se destacou nos Estados Unidos, mas é marcada 
pelo modelo oriental, sobretudo no Japão, pós-segunda guerra mundial. Um modelo di-
ferente é desenvolvido na China envolvendo uma participação importante por parte do 
governo chinês que atua na condução e orientação de empresas chinesas no sentido da 
adoção da inteligência e transferência tecnológica e estratégica de conhecimento de mer-
cado e de produtos. Na Europa, destacam-se países como a Alemanha, França e Rússia, 
conforme Vidigal e Nassif (2012), todos eles alinhando sua experiência militar às práticas 
de inteligência. Outras nações, que não apresentam o mesmo desenvolvimento nesse sen-
tido, ainda demonstram uma maior necessidade de formalização, planejamento e adequa-
ções nos modelos adotados em suas empresas. 

Partindo da Estratégia para a Inteligência, uma das principais e contemporâneas contri-
buições é a de Fuld (2007). O autor defende a inteligência como um insight a respeito das 
condições competitivas ou uma previsão sobre novas oportunidades de mercado. Para o 
autor, a Inteligência Competitiva é produto de uma mente perceptiva. Mais do que isso, 
ele defende que a Inteligência Competitiva é ver o quanto for possível da imagem, o mais 
rápido possível, “agir antes que a imagem perfeita se forme”.

A Sociedade dos profissionais de inteligência competitiva (SCIP – Society of Competitive 
Intelligence Professionals) define a inteligência competitiva como um programa sistemáti-
co e ético de reunir, analisar e gerenciar informação externa, que pode afetar os planos, 
decisões e operações de uma organização. De outra forma, é o processo que permite au-
mento da competitividade da organização no mercado, por meio de um entendimento 
maior, mas inequivocamente ético, dos seus competidores e do seu ambiente competitivo.

Valentim et al (2003) descreve a Inteligência Competitiva como um processo dinâmico que 
exige da empresa estar preparada para desenvolvê-la, sendo assim, a cultura organizacional 
é fundamental para o êxito do processo de Inteligência Competitiva. Profissionais envolvi-
dos num processo de inteligência devem, segundo Valentim et al (2003), ter uma postura 
positiva em relação a geração e socialização de dados, informação e conhecimento.

A prospecção e o monitoramento informacional desenvolvem e apóiam a inovação tec-
nológica, atividade essencial para a competitividade organizacional. As tecnologias de in-
formação utilizadas, nas diferentes fases, são caracterizadas e respondem pela eficiência e 
eficácia do sistema. A linguagem utilizada em um processo de inteligência também deve 
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ser observada, para que seja realizado de forma a dar mais qualidade e consistência ao sis-
tema. A equipe responsável pelo processo de Inteligência Competitiva, preferencialmente 
multidisciplinar, tem a responsabilidade de fazer com que o processo seja dinâmico e de 
fato atenda às necessidades e ansiedades de informação da empresa.

A prática da Inteligência Competitiva permite às organizações desenvolver uma cultura 
de busca por informações, que efetivamente subsidiem as suas estratégias. 

A atividade de Inteligência Competitiva pressupõe o uso sistematizado 
de informações obtidas ética e legalmente, relativas ao ambiente compe-
titivo geral para que a organização possa estabelecer tendências e cená-
rios e possam responder mais rapidamente as alterações de mercado do 
que seus concorrentes (PRESCOTT & MILLER, 2002).

Com base na contribuição de Giacomello (2009), que explora a expressão “Inteligência 
Estratégica” os conceitos de inteligência utilizados como formas de obtenção de vantagem 
competitiva vêm das influências de estratégias militares. Para Griffith (1971), “A arte da 
Guerra” de Sun Tzu, datado de 500 a.C. é citada como uma das primeiras obras com tal 
abordagem. A expressão competitive intelligence surgiu no Journal of Marketing, pela pri-
meira vez, em 1960.

Para Giacomello (2009), o termo “inteligência de mercado” foi apresentado em trabalhos 
de revisão de currículos na Wharton School of Finance and Commerce, na University of 
Pennsylvania. Naquele momento a inteligência era vista como um processo que deveria 
garantir que todos recebessem os dados que foram trabalhados e que as pessoas entendes-
sem os relatórios. Ou seja, a inteligência era tida como a disseminação da informação na 
organização.

Outra contribuição relevante em relação à temática é o estudo de Fachinelli et al (2013). 
Os autores analisam que o nível de estruturação dos processos de Inteligência de cunho 
estratégico ainda é incipiente, mas revela com muita clareza que antes de estruturar tais 
processos, é preciso ter uma percepção muito clara do impacto do fenômeno da informa-
ção. O maior desafio da atividade de inteligência segundo os autores é o de separar, dentre 
um grande e variado volume de informações, aquelas úteis para o desenvolvimento da 
empresa. Ao contrário do é denominado pelos autores como “superinformação”, a inte-
ligência é, antes de tudo, um processo de eliminação da informação. Em suma, a inteli-
gência reduz a desordem de um grande número de mensagens externas selecionando as 
escolhas possíveis de interpretação e de ação fazendo surgir uma espécie de nova ordem 
na qual o volume de possibilidades é reduzido, o que reduz também as incertezas. 

Na visão de Lana (2011), o que se pode perceber é que passamos da evolução de uma 
sociedade artesanal para sermos rapidamente uma sociedade industrial, e daí para uma 
sociedade do conhecimento, definindo Inteligência Competitiva como um processo sis-
temático de agregação de valor, convertendo dados em informação e informação em co-
nhecimento estratégico, necessário à tomada de decisão empresarial.  A crescente preo-
cupação das empresas com Inteligência ou com implantação de Sistemas de Inteligência 
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Competitiva, estão relacionadas às rápidas mudanças que vêm ocorrendo no mundo e os 
desafios apresentados às empresas. 

A inteligência segundo Fuld (2007) é usar a informação de forma eficiente e tomar deci-
sões com uma imagem menos do que perfeita, é ver claramente sua concorrência, com-
preender a estratégia e agir antes com esse conhecimento. Ser o primeiro a ver a imagem 
claramente é possível perceber que está a frente no mercado e da concorrência, obtendo 
assim vantagem competitiva. Inteligência é tomar decisões críticas com conhecimento 
imperfeito, mas razoável, e com certo grau de risco. (FULD, 2007).

Desenvolver inteligência competitiva é semelhante a criar uma pintura pontilhada. O 
principal objetivo não é criar a imagem perfeita, mas uma imagem representativa da reali-
dade. A linguagem secreta da inteligência competitiva está baseada em dois alicerces. Um 
é a habilidade de encontrar a correta informação a respeito da competitividade, o outro, 
e mais crítico, é a habilidade de enxergar as disrupções antigas de mercado e interpretar 
imparcialmente os eventos (FULD, 2007).

Ainda conforme Fuld (2007) enxergar efetivamente o todo e além dos concorrentes é 
uma forma de arte bastante acessível para aqueles dispostos a aprenderem as ferramentas, 
técnicas e conceitos. Há um aspecto criativo ao se pegar uma quantidade de dados desar-
rumados e dar sentido a eles.  

Miller (2002) descreve um ciclo de quatro fases da Inteligência Competitiva. A primeira 
fase diz respeito à “identificação dos responsáveis pelas principais decisões e suas necessi-
dades em matéria de inteligência”. Nesta fase, a equipe de inteligência identifica as necessi-
dades dos responsáveis pelas principais decisões da empresa. Segundo o autor, as decisões 
ocorrem geralmente em níveis inferiores ao nível executivo.

 Na segunda fase, denominada “coleta de informações”, deve-se obter informações re-
levantes a partir das fontes primárias (experts em determinados segmentos de mercado 
são ouvidos) e secundárias (são pesquisados bancos de dados comerciais e publicações). 
Para Miller (2002), é necessário ainda, determinar os processos de coleta mais adequados, 
bem como modelos analíticos. O autor salienta que, sem um roteiro adequado, qualquer 
processo pode perder o seu rumo.

 A terceira fase apontada por Miller (2002) diz respeito à “análise da informação e sua 
transformação em inteligência”. Para o autor, nesta fase, identificam-se padrões e tendên-
cias significativos. É a etapa da busca por insights exclusivos e relações até então não de-
tectadas entre os dados. Exige uma característica de pesquisa científica por formular uma 
proposição e determinar a validade de suas suposições, bem como a probabilidade dos 
consequentes impactos. Miller (2002) salienta nessa fase, a exigência por persistência e 
criatividade por parte do pessoal da inteligência além da capacidade de saber encerrar a 
análise.  A quarta e última fase discutida pelo autor, diz respeito à “disseminação da inteli-
gência entre os responsáveis pelas decisões”. Esta fase consiste em entender de que manei-
ra os responsáveis pelas decisões preferem que as informações lhes sejam apresentadas. 
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No entanto, o trabalho de Inteligência Competitiva consiste em encontrar dados dispo-
níveis a partir de fontes públicas ou até mesmo de dentro da própria organização – o que 
também pode ser denominado como “fontes abertas”, conforme discutido por Marin & 
Poulter (2004). No sentido de construir um conceito para a Inteligência Competitiva, po-
de-se afirmar que as fontes de informação em um processo de Inteligência Competitiva 
incluem clientes, concorrentes, associações, empregados dos clientes, vendedores, agentes 
de serviço e funcionários, bem como os registros da empresa. Às vezes, os dados são bus-
cados por essas fontes e em outras vezes, eles chegam por acaso. Outras fontes disponíveis 
são registros do governo, recortes de jornais, entrevistas, boletins de imprensa e revistas 
de setores específicos da indústria. 

Utilizando-se ainda da contribuição de Marin & Poulter (2004) a Inteligência Competitiva 
ocorre de duas formas: a tática e a estratégica. A forma tática inclui informações detalha-
das sobre produtos, preços e avaliações sobre o concorrente. Esses dados e informações 
são destinados a apoiar as necessidades dos gerentes de produto, marketing e vendas de 
unidades.  Já a Inteligência Estratégica é a análise sobre as capacidades dos concorrentes. 
Normalmente é destinada a apoiar a decisão de curto prazo e longo prazo e é realizada 
pelos gestores.

Para entender os caminhos possíveis para a construção da inteligência, é pertinente res-
gatar também a contribuição de Prescott & Miller (2002). Os autores a definem como 
quatro fases aplicadas a processos de inteligência em ambientes corporativos, já descritos 
anteriormente, a saber: a) a identificação dos responsáveis pelas principais decisões e suas 
necessidades em matéria de inteligência – necessidades; b) a coleta de informações; c) a 
análise da informação e sua transformação em inteligência; d) a disseminação da inteli-
gência entre os responsáveis pelas decisões.

No que diz respeito a fontes de informação para Inteligência Competitiva,  Murphy (2006) 
analisa a importância dos documentos corporativos. Segundo o autor, tais documentos 
devem ser vistos como fonte de uma compreensão do contexto da Inteligência Competi-
tiva, ou seja, aqueles que são emitidos por uma empresa própria, ou mesmo aqueles que 
têm a obrigação de serem arquivados por causa de um necessidade ou exigência jurídica. 
Alguns desses documentos podem ser acessados por pesquisadores externos à organiza-
ção, uma vez que se encontram em domínio público.

Muitos pesquisadores tendem a concentrar-se em tipos óbvios: relatórios de mercado, 
pesquisas, estudos de conjunto de indústrias ou setores,  desenvolvidos por analistas ou 
especialistas ou mesmo de associações comerciais. Algumas empresas, como parte de suas 
atividades de relações públicas, publicam estudos, estatísticas ou análises sobre o setor 
que operam. Grandes empresas de consultoria monitoram e são, frequentemente, uma 
fonte valiosa para uma grande quantidade de indústrias. Conforme descrito por Murphy 
(2006), muitos dos seus estudos setoriais são restritos a clientes, mas outros podem ser 
comprados ou mesmo obtidos gratuitamente. 

Como descrito por Sutton (1988), em pesquisa realizada com gerentes de empresas nos 
Estados Unidos da América (EUA), identificou-se alguns dos principais tipos de fontes de 
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informação que normalmente são utilizadas pelos gerentes em seus processos decisórios, 
as quais estão reproduzidas no Quadro 1:

Fonte: Adaptado de Sutton (1988).

Manter um processo de monitoramento contínuo do ambiente competitivo ajuda a orga-
nização a evitar surpresas desagradáveis e prover novas oportunidades de negócios, con-
dições essenciais para a sobrevivência e o crescimento organizacional nos mercados em 
que atuam em tempos de grande hostilidade e turbulência competitiva.

A literatura demonstra que a Inteligência Competitiva, ocupa o status de uma importante 
ferramenta para a tomada de decisão nas organizações. Entende-se que o monitoramento 
contínuo, o tratamento das informações por meio de processos definidos e alinhados, 
além da disseminação e entrega de produtos de informação são aspectos essenciais às 
organizações, sobretudo as que se direcionam na busca de resultados mais expressivos e 
são se caracterizam pela competitividade. A seguir, são descritos os métodos utilizados na 
construção e condução da pesquisa.

2 MÉTODOS

 Para a estruturação do presente trabalho, classificou-se a presente pesquisa como quali-
tativa e descritiva.  A análise qualitativa é aquela em que a lógica e a coerência da argumen-
tação não são baseadas simplesmente em relações estatísticas entre variáveis, por meio das 
quais certos objetos ou unidades de observação são descritos. Caracterizam-se por serem 
essencialmente descritivas, utilizando, com frequência, transcrições de entrevistas e de 
depoimentos, e citações que permitam corroborar os resultados e oferecer alguns pontos 
de vista. Possui um caráter subjetivo maior, se comparada com pesquisas quantitativas, 
tende a oferece descrições ricas e bem fundamentadas sobre os processos investigados. 

A empresa de estudo foi selecionada por acessibilidade e de forma intencional, consi-
derando seus investimentos em planejamento, capacitação e implementação de táticas 
gerenciais em seu departamento de Inteligência de Mercado. Foi utilizada a técnica de 
análise de conteúdo para estruturar a análise dos dados obtidos nas entrevistas semies-
truturadas.
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A análise do conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando ob-
ter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos 
às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 
1977).

 Resgatando os objetivos do estudo, para “investigar as práticas de gestão da informação 
para a formação de Inteligência Competitiva em uma organização de BPO, identificando 
seu processo de definição de necessidades, fontes e produtos de informação”, foram le-
vantadas três subcategorias: “Processos e práticas de IC”, “Fontes de informação para 
IC” e “Produtos de informação para IC” para a construção da atividade de Inteligência 
Competitiva (Quadro 1). 

As entrevistas envolveram a participação dos dois responsáveis pela atividade na organi-
zação, cujo cargo é denominado de “Gerente de Inteligência de Mercado”. Um deles atua 
em um setor responsável pela “manutenção dos clientes” e o outro é o responsável pela 
abertura de “novos negócios”. Na oportunidade, os entrevistados foram incentivados a 
falar livremente sobre os processos e práticas de Inteligência Competitiva empregadas na 
sua organização. Depois do mapeamento dos processos e práticas, tais informações foram 
agrupadas e categorizadas de acordo com o contexto único da organização pesquisada, 
seguindo o pressuposto metodológico de Flick (2002).

Fonte: Desenvolvido pelo autor com base nas informações da pesquisa.

As entrevistas foram gravadas e transcritas integralmente, sendo que as mesmas, no total, 
tiveram duração de mais de 50 minutos. Os dados receberam análise descritiva envol-
vendo os dados obtidos nas entrevistas. A análise dos resultados descreveu com base no 
referencial teórico a análise do processo de funcionamento da atividade na empresa, seus 
processos, fontes, práticas e produtos Conforme descrito anteriormente, foi utilizada a 
técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 1977) para estruturar a análise das informações 
extraídas nas entrevistas semiestruturadas. 

3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

No que diz respeito à subcategoria 1, a diretoria comercial foi apontada como a defini-
dora das necessidades de informação através de objetivos e diretrizes descritos em metas 
anuais. Há também a demanda por trabalhos pontuais ad hoc que são repassados à equipe 
de inteligência. Entretanto, a demanda anual gera um planejamento com cronograma de 
ações ao longo do ano, conforme relatado pelo gerente de Inteligência de Mercado – No-
vos negócios da empresa. São utilizadas técnicas de análise estratégica como a análise 
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macroambiental (PESTEL), que envolve uma análise sistemática do ambiente político, 
econômico, sócio-cultural, tecnológico, ecológico ou ambiental e legal que envolve a em-
presa. São realizadas também as análises setoriais do negócio. Para tanto, são analisados 
os denominados “verticais de mercado”, onde são realizadas ações de dimensionamento 
do ambiente mercadológico para a customização de serviços e atendimento. Além disso, 
a empresa contrata consultorias com expertise em segmentos específicos. Há também a 
contratação de clippings desenvolvidos por empresas especializadas que realizam entregas 
constantes, bem como a compra de produtos de informação pontuais de associações e 
grupos setoriais.

Conforme relatado pelo Gerente de Inteligência de Mercado – Novos negócios da empresa 
pesquisada: “A área de inteligência na empresa é uma produtora de insumos para a tomada 
de decisões. Produzimos insumos para a diretoria, que por sua vez se utiliza das informações 
prestadas pela área de inteligência para decidir”.

No que tange à subcategoria 2, foi constatado que, além das fontes citadas anteriormente, 
há como fonte o trabalho dos próprios atendentes do telemarketing que trabalham para 
melhorar o nível de participação e capacidade de atendimento a clientes e mercados. To-
dos os dados gerados pelos pontos de atendimento (P. A.´s) são registrados. Além dessas 
fontes são analisados os conteúdos oriundos do monitoramento de internet, como sites 
e redes sociais, bem como os resultados de conteúdo, tanto do processo de clipagem de 
consultorias específicas contratadas, descrito anteriormente, bem como o conteúdo de 
informações repassado por associações e grupos setoriais.

Sobre a subcategoria 3, após perguntados sobre quais seriam os “produtos de informação” 
utilizados na organização, constatou-se que são produzidos: “relatórios para a diretoria”: 
uma vez adquirida a informação, são realizadas análises e filtros sobre o conteúdo coleta-
do. A partir disso são gerados relatórios pelos analistas que encaminham à coordenação 
e à diretoria comercial. É gerado um produto denominado “Conhecimento para a equipe 
de vendas”. A equipe de vendas se apropria dos produtos gerados pela inteligência e aplica 
o conhecimento nas suas ações de mercado junto aos clientes. Para maior qualidade das 
visitas aos clientes, a força de vendas recebe conteúdos de forma prévia, favorecendo os 
resultados e fechamento de contratos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tomando como base as questões orientadoras do presente estudo e seus objetivos, foi 
possível concluir que, do ponto de vista do cotidiano da empresa pesquisada quem é res-
ponsável pela definição das necessidades é a diretoria comercial, o que reforça a utilização 
da nomenclatura Inteligência de Mercado. As fontes de informação envolvem registros in-
ternos, consultorias contratadas e resultados de análises estratégicas do ambiente externo, 
como a internet, que é monitorada sistematicamente para identificação de oportunidades 
denominadas de “verticais de mercado” para a abertura de novos postos de atendimento 
e nichos de empresas a serem atendidas. Os produtos de informação são os relatórios ge-
rados para a tomada de decisão da diretoria e o conteúdo de conhecimento para orientar 
o comportamento da força de vendas. Constatou-se que as práticas são realizadas no coti-
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diano da empresa de forma sistemática. A coleta e monitoramento confirmam o método 
de gestão da informação utilizado pela empresa como um modelo relativamente simpli-
ficado e enxuto, porém eficiente, mesmo se tratando de uma organização competitiva de 
grande porte.

Conclui-se, a partir dos resultados obtidos, que o tema Inteligência Competitiva contri-
bui para a tomada de decisão estratégica da empresa, mas percebe-se no caso da empresa 
pesquisada que o direcionamento dado à atividade de inteligência é diretamente afeito 
ao departamento comercial. A organização pesquisada demonstra experiência já consoli-
dada com a atividade de inteligência, percebida com parte da sua cultura. A atividade de 
Inteligência de Mercado na empresa pesquisada vem favorecendo a busca e disseminação 
contínua da informação em toda a empresa, além orientar demais decisores, cotidiana-
mente, em relação a tomada de decisões necessárias. O momento de maturidade em rela-
ção à Inteligência de Mercado vem otimizando resultados e direcionando esforços ao que 
realmente importa em termos de informação. A atividade de inteligência passou a direcio-
nar os esforços de coleta, tratamento, disseminação da informação, passando a focalizar os 
objetivos estratégicos da empresa.    

Em princípio, o presente estudo demonstrou algumas limitações metodológicas, pois se 
limitou a explorar uma única realidade, embora a experiência tenha sido construtiva por 
se tratar de uma organização de atuação em todo o território nacional. Outro aspecto li-
mitador pode ter sido o fato de também ter sido explorado uma organização com atuação 
em um único segmento de mercado. Estudos futuros que possam produzir análises com-
parativas entre resultados de uso de inteligência, mapeando aspectos empíricos seriam de 
importante valia, sobretudo para os campos da Estratégia e Marketing em Administração, 
bem como pesquisas em Ciência da Informação. Estudos futuros que possam mapear pos-
síveis diferenças e semelhanças do processo de Inteligência Competitiva, contribuiriam 
assim para o incremento do arcabouço de conhecimento relacionado aos métodos, práti-
cas de Inteligência Competitiva, favorecendo assim a disseminação e melhor compreen-
são acerca da ferramenta e seu processo de efetiva aplicação, tanto em âmbito nacional 
quanto internacional.
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RESUMO: O Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) 
foi instituído pelo Governo Federal em 1998, baseado nos princípios da norma ISO 9001 
e tendo como objetivos organizar o setor da construção civil e proporcionar a melhoria 
da qualidade do habitat e a modernização produtiva. Atualmente cerca de 3.000 empresas 
são certificadas no país. Em razão da importância que tal certificação sinaliza, este artigo 
investiga a percepção das empresas de construção civil de Montes Claros/MG sobre o 
Programa. Para tanto, utilizou-se a pesquisa qualitativa e a aplicação de questionários em 
06 empresas filiadas ao Sindicato das Indústrias de Construção Civil do Norte de Minas. O 
estudo de caso levantou percepções sobre o Programa Brasileiro Qualidade e Produtivida-
de do Habitat, motivações e dificuldades para sua implementação, benefícios e melhorias 
decorrentes da certificação e perspectivas para a indústria da construção civil. Os resulta-
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dos comprovam que a adesão das empresas está relacionada à atuação em obras públicas 
que exigem a certificação e aos benefícios concretos proporcionados pelo Programa; a 
adesão é dificultada pela cultura organizacional, resistência a mudanças e falta de infor-
mações sobre o Programa de qualidade (PBQP-H). Apesar disso, as empresas reconhecem 
ganhos gerenciais e operacionais pós-certificação.

PALAVRAS-CHAVE: PBQP-H; construção civil; gestão de qualidade; Sinduscon Norte.

ABSTRACT: The Brazilian Program of Quality and Productivity of Habitat (PBQP-H) 
was established by the Federal Government in 1998, based on the principles of ISO 9001 
and aiming to organize the civil construction industry and to provide improvement of the 
habitat quality and the production modernization. About 3,000 companies are presently 
certified in the country. Considering how important is having this certification, this article 
investigates the perception of the construction companies of Montes Claros/MG about the 
Program. To this it was used the qualitative research and the application of questionnaires in 
06 companies affiliated to the Union of Industries of Civil Construction of Norte de Minas. 
The case study raised perceptions of Brazilian Program of Quality and Productivity of Hab-
itat, the motivations and difficulties for its implementation, the benefits and improvements 
resulting of the certification and the prospects for the construction industry. The results 
show that the adhesion of companies is related to the performance in public works that 
require certification and to the concrete benefits provided by the program; membership is 
hampered by organizational culture, resistance of changing and lack of information about 
the PBQP-H. Nevertheless, the companies recognize post-certification gains.

KEYWORDS: PBQP-H; Civil construction; Quality management; Sinduscon Norte.

INTRODUÇÃO

Com a globalização, as fronteiras territoriais, sociais, econômicas e culturais passam a ser 
figurativas, projetando cenários mercadológicos cada vez mais competitivos. Por isso, é 
imprescindível que as empresas criem um diferencial frente aos concorrentes, busquem a 
melhoria contínua dos seus processos bem como dos produtos para satisfazer as necessi-
dades de seus clientes, procurem atingir um alto nível de qualidade na produção de bens 
e na prestação de serviços.

A mesma exigência se aplica ao setor de construção civil, especialmente considerando a 
complexidade de sua cadeia produtiva e a diversidade das organizações que devem ser 
contempladas nos programas de certificação de qualidade, como o Programa Brasileiro 
da Qualidade e Produtividade na Construção Habitacional (PBQP-H), criado pelo Go-
verno Brasileiro com o intuito de qualificar o trabalho e a produtividade deste setor. Em 
seu escopo, o PBQP-H inclui a modernização tecnológica e gerencial em vista de ampliar 
o acesso à moradia; em tese, beneficia a indústria da construção civil, as empresas, o con-
sumidor final e a sociedade como um todo.

Apesar disso, muitas empresas optam por não aderir ao Programa. Que razões justificam 
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essa opção? E as empresas certificadas, que mudanças e benefícios percebem após a imple-
mentação do PBQP-H? Este artigo pretende buscar respostas para essas questões. 

MATERIAIS E MÉTODOS

Para isso, foi realizada uma pesquisa qualitativa com o objetivo de investigar o impacto do 
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat – PBQP-H em empresas de 
construção civil da cidade de Montes Claros/MG.

Foram selecionadas de forma não probabilística, por acessibilidade, 06 empresas cons-
trutoras afiliadas ao Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Norte de Minas – 
SINDUSCON NORTE, duas delas com certificação do Programa PBQP-H e quatro não 
certificadas. As certificadas são de porte médio e atuam no mercado há cerca de 10 anos; 
entre as não certificadas, duas são de pequeno porte e duas de porte médio, fundadas há 
menos de 10 anos; apenas uma delas atua no setor há mais de trinta anos, com foco em 
obras públicas municipais.

Foram utilizados dois modelos de questionários estruturados, uma para as empresas cer-
tificadas e outro para as sem certificação. Os dados foram agrupados nas seguintes cate-
gorias: motivação para adesão ao programa, dificuldades de implementação e mudanças e 
benefícios percebidos após a certificação. Para a análise da pesquisa, foi escolhida a moda-
lidade estudo de caso, que atende aos propósitos de explorar situações da vida real cujos li-
mites não foram claramente definidos; descrever a situação do contexto em que está sendo 
feita determinada investigação; e explicar variáveis causais de determinado fenômeno em 
situações que não possibilitam a utilização de levantamentos e experimentos (GIL, 2010).

RESULTADO E DISCUSSÃO

No que tange a evolução da qualidade no processo produtivo, tem-se que desde o início do 
século XX, com o surgimento da produção em massa, a qualidade e seus conceitos passa-
ram a ser trabalhados pelas organizações visando à melhoria de processos para o desen-
volvimento de produtos e serviços. Segundo Ishikawa (1993), a qualidade se firmou como 
ferramenta de gestão após a Segunda Guerra Mundial, devido à preocupação japonesa 
com a reconstrução do seu país; também se deve à evolução dos processos produtivos, 
que motivou alguns países a criar, conforme suas demandas internas, programas próprios 
de garantia da qualidade para suprir falhas existentes na produção e gestão das organiza-
ções. A necessidade de uniformização desses sistemas, frente à ampliação dos processos 
de globalização, levou ao surgimento da International Organization for Standardization 
(ISO), ou simplesmente Organização Internacional para Padronização, em 1947, com o 
propósito de desenvolver e promover normas que pudessem ser utilizadas e reconhecidas 
igualmente por todos os países do mundo.

Ao longo dos anos, o próprio sistema de qualidade foi evoluindo e se adaptando às dife-
rentes visões e preocupações de cada época. Para Ballestero-Alvarez (2001), essa evolução 
pode ser dividida em cinco grandes períodos: na década de 1950, a preocupação era com o 
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controle do produto, de modo a fazer com que o produto final seguisse os padrões do pro-
jeto inicial; já na década de 1960, sobressai o atendimento e adequação do uso pelo cliente, 
ainda com foco no controle do produto; em 1970, surge a preocupação com os custos e a 
qualidade passa a ser praticada em toda a organização, iniciando assim o controle total da 
qualidade; nos anos 1980, destaca-se o desejo dos consumidores, criando uma relação de 
proximidade entre as empresas e seu mercado consumidor; e nos anos 1990, a qualidade 
passa a fazer parte da gestão estratégica da organização, motivada pelas questões de cunho 
social, político, econômico e financeiro fomentadas pela globalização.

Contemporaneamente, as normas ISO são consideradas roteiro das tendências com baixo 
custo para um processo de melhoria voltado ao novo e competitivo contexto organiza-
cional: a otimização da cadeia de suprimentos, a utilização adequada da tecnologia da 
informação, a busca do conhecimento interdisciplinar para integrar as diversas ações or-
ganizacionais, a utilização de ferramentas, técnicas e métodos organizacionais, técnicas 
e métodos estatísticos, a busca da efetividade e o encantamento do cliente. É importante 
lembrar que todas as organizações buscam garantir sua sobrevivência no mercado crian-
do um diferencial organizacional e de resultados que, segundo Juran (1991), pode ser 
conseguido através da gestão da qualidade, que contempla três processos administrativos: 
planejamento, controle e aperfeiçoamento.

Nesse sentido, Campos (1998, p. 34) define que “qualidade total são todas aquelas di-
mensões que afetam a satisfação das necessidades das pessoas e, por conseguinte, a so-
brevivência da empresa”. Já para Oakland (1994, p. 15), “qualidade então é simplesmente 
o atendimento das exigências do cliente”. Para Deming (apud RODRIGUES, 2012, p. 9), 
qualidade pode ser entendida como “a capacidade de satisfazer desejos”. Martins (2003, p. 
305) torna mais claro o processo de busca pela qualidade, afirmando que “controlar signi-
fica conhecer a realidade, compará-la com o que deveria ser, tomar conhecimento rápido 
das divergências e suas origens e tomar atitudes para sua correção”. Esta visão é comple-
mentada por Juran (1991), para quem a concepção da qualidade se refere à adequação ao 
uso, ou seja, o objetivo de qualquer empresa não é somente atender os desejos e aspirações 
dos clientes, mas contemplar também os aspectos econômicos, de desempenho e seguran-
ça. Esse novo conceito refere-se ao que é mais apropriado e não ao melhor ou mais caro.

Atualmente, qualidade é vista como excelência, está implícita e explícita no produto, inde-
pendente do tipo ou segmento produtivo na economia, o que também inclui o segmento 
da construção civil. De modo esquemático pode ser dito que a evolução das visões, focos, 
base de desempenho e técnica sobre a gestão da qualidade ocorreu conforme especificado 
nos tópicos a seguir.
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Figura 1 – Evolução do Conceito de Qualidade
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Robert Galvin
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Fonte: Rodrigues (2012, p. 9)

Todas essas vertentes da qualidade foram se complementando com a evolução dos proces-
sos, o que possibilitou a aplicação dos conceitos em um sistema único de gestão da qua-
lidade (SGQ), que deve contemplar toda a estratégia da organização e fornecer subsídios 
que auxiliem na tomada de decisões e na melhoria contínua.

A grande referência mundial para implementação da gestão da qualidade tem seu funda-
mento na NBR ISO 9001, que fornece diretrizes gerais para que a empresa trabalhe focada 
na satisfação de seus clientes, na melhoria contínua e no gerenciamento por processo. 
Trabalhar focado por processo permite à organização gerenciar e aprimorar seu sistema 
de gestão por meio do resultado obtido pelo monitoramento de seus objetivos e indica-
dores, os quais retratam a real situação da empresa e servem como subsídio para que a 
alta direção e as lideranças possam tomar decisões e ações corretivas, preventivas e de 
melhoria contínua. A análise desses resultados pode auxiliar na gestão, pois, ao servir de 
comparação com outras empresas do mesmo segmento, constitui-se como instrumento 
de aperfeiçoamento e como uma referência para medir continuamente sua evolução. Afi-
nal, segundo Deming (1990), não há como gerenciar o que não pode ser medido, e o setor 
de construção civil não foge à regra. No entanto, a complexidade do ambiente em que 
estão inseridas, intensificado pela diversidade das organizações, torna os desafios ainda 
maiores. São diversos os tipos e perfis de empresas de construção atuantes no mercado 
brasileiro que, desde os anos 1990, têm buscado a implantação e certificação de sistemas 
de gestão da qualidade, tendo por base a série de normas ISO 9000.

Considerando o controle de qualidade na indústria da construção civil, tem-se que a in-
dústria da construção civil possui uma série de características que a difere das demais 
(RIVA, MESEGUER, 1991). Sua complexa cadeia produtiva, compreendida como “um 
conjunto de etapas consecutivas pelas quais passam e vão sendo transformados e trans-
feridos os diversos insumos” (DANTAS, KERTSNETZKY; PROCHNIK, 2002, p. 36-37), 
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figura como um dos setores mais significativos para o país, agregando construtoras de 
edificações e de infraestrutura, fabricantes e comerciantes de materiais de construção, em-
presas de extração mineral, serviços imobiliários, serviços técnicos especializados e má-
quinas e equipamentos, além de consultorias de projetos, engenharia e arquitetura. Afinal, 
“por trás de um edifício pronto há um complexo processo de produção, que envolve elos 
da indústria da construção, da indústria de materiais, do comércio, dos serviços e da in-
dústria de equipamentos” (ABRAMAT, 2014, p. 56).

A atividade de construir movimenta, portanto, diversas áreas e gera impactos relevantes 
na economia brasileira. No Brasil, segundo a Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo – FIESP, em 2014, esse conjunto de empresas foi responsável por 11,3 milhões de 
trabalhadores, cerca de 8,6% da população ocupada no país. O PIB do setor mais que 
dobrou nos últimos anos, partindo de R$ 205 milhões em 2007 para R$ 460 milhões em 
2014 – subindo de 7,7% para cerca de 9,1% do PIB brasileiro.

Apesar deste crescimento, pode-se afirmar que a Indústria da Construção Civil ainda é, 
de maneira geral, muito conservadora e resistente a mudanças. Essas singularidades aca-
bam por justificar o seu atraso em relação aos outros tipos de indústrias, quando se trata 
de questões relativas à qualidade (MOYA, 2001; MACIEL e MELHADO, 1995): atuação 
de forma artesanal, com projetos únicos para cada tipo de edifício; modelo de produção 
centrada, no qual os operários se movem em torno e dentro do produto; infraestrutura e 
processos peculiares e individuais, bem diferentes da produção em linha e contínua.

A gestão das obras, em um grupo significativo de empresas, é comprometida pelo esforço 
de redução de custos, normalmente associado à redução da equipe técnica nas obras, em 
especial os engenheiros. Esses profissionais atuam mais como administradores do que 
propriamente engenheiros e, em muitos casos, supervisionam várias obras ao mesmo 
tempo. Essa cultura, somada à falta de ferramentas adequadas de planejamento e controle, 
acaba por fazer com que o profissional atue de modo mais imediatista, comprometendo a 
solução de problemas potenciais e a racionalização de tarefas.

Outra peculiaridade do setor é o produto final ser resultante de um processo segmentado 
em várias etapas que envolvem diversos agentes intervenientes. Olhando da ótica da Ga-
rantia da Qualidade de forma ampla, o desenvolvimento desse produto torna se altamente 
complexo devido às múltiplas interfaces e interesses que devem ser contemplados no pro-
cesso (MESEGUER, 1991). 

Com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat – PBQP-H tem-
se que, como as normas da ISO não foram desenvolvidas para atender às particulari-
dades da indústria da construção civil, fez-se necessária a concepção de um programa 
de gestão da qualidade que atendesse a sua complexa cadeia produtiva. Em resposta a 
esse desafio, o Governo Federal criou em 1991 o Programa Brasileiro da Qualidade e 
Produtividade na Construção Habitacional (PBQP-H), baseado na ISO 9001, que pas-
sou a vigorar em 18 de dezembro de 1998 como um instrumento para o cumprimento 
aos compromissos firmados pelo Brasil quando da assinatura da Carta de Istambul, na 
Conferência do Habitat II/1996. 
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Nos anos 2000 surge a necessidade de ampliar o escopo de abrangência do programa, en-
tão, o PBQP-H passa a integrar o Plano Plurianual (PPA) e o “H” de “Habitação” torna-se 
do “Habitat”, transformando-se no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no 
Habitat (PBQP-H), englobando também as áreas de saneamento e infraestrutura urbana. 
A sua meta é organizar o setor da construção civil em torno de duas questões principais: 
a melhoria da qualidade do habitat e a modernização produtiva.  O programa possui ca-
ráter evolutivo e estabelece níveis progressivos de avaliação da conformidade (adesão, B 
e A), segundo os quais os sistemas de gestão da qualidade das empresas construtoras são 
avaliados e classificados. Para a adesão, a empresa preenche uma Declaração em modelo 
existente, informando que possui um sistema de gestão da qualidade, e a envia para o 
Ministério das Cidades; 45 dias depois, será incluída na lista de empresas avaliadas em 
conformidade com o SiAC. A empresa tem 12 meses para evoluir de um nível para ou-
tro, podendo ir diretamente ao A, se preferir. O total de requisitos do PBQP-H a serem 
implementados pela empresa são 53, sendo 39 até o nível B mais 14 para atingir o nível 
A. Os custos decorrentes dessa certificação equivalem aos custos de certificação da ISO, 
variando conforme organismo certificador. 

Importante destacar que, nesse prisma, o que se buscou foi criar uma forma de adequação 
sobre a percepção e prática dos processos de evolução dos sistemas de qualidade aplicáveis 
à indústria que produz em série e adaptá-los para o segmento da construção civil. Con-
forme informações do Ministério das Cidades, já são aproximadamente 3000 construtoras 
ativas nos três níveis de avaliação do Programa. Isso demonstra o alto grau de aceitação e a 
credibilidade conquistada pelo Programa no segmento de obras e serviços de construção. 
Com essa atuação, espera-se aumentar a competitividade no setor, melhorar a qualidade 
de produtos e serviços, reduzir os custos e otimizar o uso dos recursos públicos. A longo 
prazo, o objetivo é criar um ambiente favorável de igualdade competitiva, que propicie so-
luções mais baratas e de melhor qualidade para a redução do déficit habitacional no país, 
atendendo, em especial, a produção habitacional de interesse social. O arranjo institucio-
nal do PBQP-H integra a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, 
conforme pode ser observado na Figura abaixo.

Figura 2 Estrutura Geral do PBQP-H. Fonte: Ministério das Cidades (Ano 2000)

O organograma evidencia que vários segmentos da cadeia produtiva são representados 
pelas entidades que fazem parte do Programa: construtores, projetistas, fornecedores, fa-
bricantes de materiais e componentes, bem como a comunidade acadêmica e entidades de 
normalização, além do Governo Federal. 
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A gestão compartilhada se dá de forma transparente, baseada fundamentalmente em dis-
cussões técnicas, respeitando a capacidade de resposta do setor e as diferentes realidades 
nacionais. Nesse sentido, o PBQP-H é um programa que se constrói sobre consensos e 
sobre um arranjo institucional firmado na parceria entre setores públicos e privado.

O Ministério das Cidades afirma que o Programa não fornece novas linhas de financia-
mento para as empresas, mas procura estimular o uso eficiente dos recursos existentes, 
oriundos de diferentes fontes, como o Orçamento Geral da União – OGU, Fundo de Ga-
rantia por Tempo de Serviço – FGTS e Poupança, dentre outros, e aplicados por diferentes 
entidades, como a Caixa Econômica Federal, Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social – BNDES, Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE e Serviço Nacional de Aprendizagem 
na Indústria – SENAI. Entretanto, a apresentação do certificado PBQP-H é pré-requisito 
para obter financiamentos habitacionais e participar de licitações de obras públicas tais 
como o “Minha Casa, Minha Vida” e o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. 
Esse fato questiona a eficiência e eficácia do programa: as empresas aderem por que são 
de certa forma obrigadas a atender uma exigência do governo ou por desejo próprio e 
voluntário de se organizarem enquanto cadeia produtiva?

Ainda segundo o Ministério das Cidades, o objetivo geral do PBQP é “elevar os patamares 
da qualidade e produtividade da construção civil, por meio da criação e implantação de 
mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso 
à moradia, em especial para a população de menor renda”.

Relativo a constituição do PBQP-H: Projetos é sabido que ele é formado por 12 projetos, 
cada qual destinado a solucionar um problema específico na área da Qualidade, estrutura-
dos inicialmente para a área de construção habitacional e em diferentes níveis de desenvol-
vimento. Os principais projetos são: avaliação da conformidade de empresas de serviços e 
obras (SiAC), melhoria da qualidade de materiais (SiMaC), indicadores de desempenho, 
formação e requalificação de mão-de-obra, normalização técnica (SINAT), capacitação de 
laboratórios, avaliação de tecnologias inovadoras, informação ao consumidor e promoção 
da comunicação entre os setores envolvidos.

O PBQP-H na visão das construtoras indicou, através da pesquisa que foi realizada com 
06 (seis) empresas da construção civil, duas delas com certificação no PBQP-H e quatro 
não certificadas. Os dados foram categorizados em motivações para aderir ou não ao pro-
grama, dificuldades de implementação e mudanças e benefícios decorrentes da adesão ao 
PBQP-H; uma vez tabulados, foram organizados em gráficos, para facilitar a visualização.

Tanto as empresas certificadas quanto as não certificadas atuam em obras privadas, pú-
blicas e incorporações, com porcentagens diferentes. A quantidade de obras públicas, nas 
duas, é inferior às demais girando em torno de 36% comparativamente, o que explica a 
não adesão ao Programa. Como a certificação é pré-requisito para a empresa acessar re-
cursos públicos e participar de licitações, a maioria, por não trabalhar com obras públicas, 
não vê a necessidade de ser certificada. 
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Apesar disso, duas empresas não certificadas pretendem obter a certificação, enquanto 
uma não demonstrou interesse e uma não respondeu. As justificativas apresentadas re-
velam uma visão pragmática sobre o Programa: as empresas não aderem principalmente 
porque as obras não exigem a certificação; como não utilizam recursos do Governo Fe-
deral nem percebem valor agregado pelo PBQP-H aos negócios, consideram o custo da 
adesão elevado e a burocracia, excessiva. Ou seja, não percebem uma boa relação custo 
versus benefício na obtenção do certificado do Programa.

As empresas certificadas, ao contrário, apresentaram como principais razões para a cer-
tificação a melhoria da gestão, incluindo provisão, equipamentos e recursos humanos, 
dentre outros, e a melhoria da qualidade do produto/serviço. Em seguida, destacam a 
organização e controle de documentos, relação com clientes, tendência do mercado, busca 
de novos mercados e acesso aos recursos do Governo Federal para a execução das obras. 
Ou seja, tanto as certificadas quanto as não certificadas reconhecem a importância do PB-
QP-H, mas a opção por aderir no futuro está relacionada a melhorias concretas que este 
possa trazer para a empresa.

Perguntadas sobre as dificuldades de implementação, as empresas certificadas responde-
ram o seguinte: Primeiramente destaca-se a comunicação deficiente entre os setores e 
entre a administração e a obra, dificultando a agilidade dos processos e a resolução rápida 
e eficiente dos problemas. Em seguida aparecem a cultura organizacional resistente a mu-
danças e o baixo nível escolar dos funcionários, ambas dificuldades bastante concretas, 
complementadas pela rotatividade de funcionários e desconhecimento do programa. Des-
tacam ainda a falta de comprometimento dos colaboradores e ausência de participação 
da alta administração, além da disponibilidade de tempo. Custos, burocracia excessiva e 
disponibilidade de recursos humanos e materiais finalizam a lista de razões. É interessante 
perceber que a maioria das dificuldades se refere a recursos humanos, tanto relacionados 
aos gestores da empresa quanto aos colaboradores responsáveis pela execução das obras; 
quase todas persistem, segundo a pesquisa, após a implementação: a cultura organiza-
cional e resistência a mudanças aparecem em primeiro lugar, seguidas da comunicação 
deficiente, falta de participação da alta administração, rotatividade de funcionários e dis-
ponibilidade de tempo. 

Os dados coletados não apontam diferenças em relação à disponibilidade de recursos huma-
nos e materiais e aos custos, mas pontuam que a certificação, inicialmente, diminuiu a falta 
de conhecimento sobre o Programa em razão de ter empresas de consultoria que retêm o 
funcionamento do processo. Somente após a saída delas e uso continuo dos processos, é que 
os empregados passam a se inteirar melhor sobre o funcionamento do programa.

As duas empresas certificadas possuem a certificação desde 2009, o que evidencia um 
tempo razoável para que ocorram as mudanças necessárias para melhorar a eficiência dos 
seus processos e alcançar tanto os resultados esperados para o programa como as metas 
definidas pela organização. A observação da prática das empresas evidenciou que não há 
monitoramento eficaz dos indicadores de desempenho e de custos, dificultando o mapea-
mento real da evolução da empresa e seu sistema. Seja pela falta de pessoas qualificadas/
treinadas e/ou pela ausência do uso da tecnologia adequada, há apenas o monitoramento 
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dos registros aplicáveis ao SGQ obrigatórios e utilizados como evidências na auditoria de 
re-certificação ou manutenção do certificado. 

Apesar das dificuldades, as empresas reconhecem possíveis benefícios proporcionados 
pela certificação, em diversos âmbitos: ampliação do mercado e qualidade do produto; 
melhoria dos processos internos; redução dos custos, devido à diminuição dos retrabalhos 
e reparos; aumento da satisfação dos colaboradores, fato comprovado pela diminuição 
do tempo gasto no atendimento de reclamações; e acesso aos recursos do Governo Fe-
deral para a execução das obras. Percebe-se que as empresas dão pouca ênfase ao reco-
nhecimento dos clientes, o que é compreensível, visto que as mudanças sugeridas pelo 
programa se referem mais às questões internas de organização e gestão. Entretanto, não 
reconhecem aumento da produtividade nem profissionalização da mão-de-obra do setor 
após a certificação, elementos destacados nos objetivos específicos do PBQP-H.

Entre os benefícios proporcionados pelo Programa, as duas empresas certificadas apon-
taram a implementação de métodos motivacionais dos Recursos Humanos, a saber: As 
duas principais iniciativas se referem à motivação e integração entre os funcionários. É 
interessante perceber que não havia iniciativas similares antes da certificação e que uma 
das dificuldades de implementação se referia à falta de comprometimento dos colabora-
dores e à ausência de participação da alta administração (Gráfico 3); esta iniciativa, assim 
como a avaliação e recompensa por desempenho, parecem responder especificamente à 
necessidade de mudanças nesse aspecto. Também a dificuldade em relação ao baixo nível 
escolar dos funcionários, que tende a melhorar com o investimento na formação em áreas 
de interesse da empresa e áreas de interesse pessoal.

Este dado se torna mais relevante quando a empiria revela um grupo de trabalhadores 
com grau de instrução baixo e sem especialidade, que, por necessidade, se sujeita às condi-
ções de trabalho impostas (LOURDES, 1992 apud MACIEL; MELHADO, 1995). O fato de 
se trabalhar por contrato faz com que as relações de trabalho geralmente sejam de caráter 
provisório, agravadas pelos baixos salários, condições inadequadas de trabalho e pela re-
lação fortemente hierarquizada com os superiores, o que acaba por impedir a formação de 
uma equipe de trabalho comprometida com as metas de qualidade. Barros (1996) pontua 
que a ansiedade das organizações (construtoras, empreiteiras, etc.) por resultados imedia-
tos torna os objetivos almejados na implementação de programas de gestão da qualidade 
de difícil alcance, diminuindo assim o estímulo inicial e fazendo com que a qualidade não 
chegue efetivamente aos canteiros das obras. Assim, envolver os trabalhadores em ativi-
dades distintas das suas tarefas, como palestras, confraternizações e atividades desportivas 
realizadas no ambiente institucional certamente traz mudanças na percepção do próprio 
trabalho e na visão sobre a empresa.

Segundo Corrêa (2011), as empresas certificadas ganham em competitividade, possibilidade 
de cumprir as exigências contratuais, maiores chances de financiamento e mais participa-
ção em processos licitatórios públicos e privados, além de ter seus processos formalizados e 
transformados em procedimentos voltados para a melhoria contínua, com condições mais 
claras de comprovar a qualidade organizacional e do produto. Embora essa percepção não 
apareça na pesquisa, as empresas certificadas avaliam como “Boa” a eficácia do SGQ imple-
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mentado. Como a cultura organizacional valoriza o pragmático, essa constatação abre pos-
sibilidades para o desenvolvimento de outras iniciativas relacionadas à gestão da qualidade 
que podem, de fato, tornar concretos os ganhos apontados na teoria.

CONCLUSÃO

Ao final da pesquisa, aparecem contradições entre os objetivos definidos pelo Governo 
Federal para o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat e a percep-
ção das empresas de construção civil de Montes Claros/MG sobre os impactos provocados 
pela sua implementação. A própria formulação do programa, ao incluir no objetivo a me-
lhoria do acesso à moradia pela população de baixa renda, traz um questionamento não 
totalmente respondido:  o programa PBQP-H pretende favorecer a reorganização, a evo-
lução tecnológica e o desenvolvimento de forma competitiva da cadeia da construção civil 
ou atender a uma carência do Governo sobre demanda, recursos, custos e qualidade de 
obras de interesse social? É provável que as empresas, tendo dificuldade de compreender 
claramente a finalidade do PBQP-H, não visualizem as vantagens de serem certificadas e, 
por isso, não demonstrem motivação para aderir ao Programa.

A exigência de certificação como pré-requisito para a participação em licitações e uti-
lização de recursos públicos também parece estimular pouco a adesão das empresas ao 
PBQP-H. Aquelas que trabalham com obras públicas custeadas por recursos federais não 
têm outra opção senão aderir ao programa; para as que atuam com obras privadas, incor-
porações ou obras públicas que não exigem esta certificação (Como é o caso da Prefeitura 
Municipal de Montes Claros), o programa parece ter pouco apelo, embora seu escopo 
inclua a responsabilidade social da construção civil, a qualificação dos projetos e obras, a 
qualidade dos materiais e sistemas construtivos, o inter-relacionamento entre agentes do 
setor, a qualificação da mão-de-obra e da gestão, a adequação às exigências técnicas e a 
inovação tecnológica. A visão das empresas parece ser pragmática e, não percebendo pos-
sibilidades concretas de melhoria, não despendem muito esforço para aderir ao PBQP-H.

Apesar disso, as empresas certificadas reconhecem melhorias decorrentes da adesão ao 
Programa, que compensam as dificuldades enfrentadas para implementá-lo. Entre estas, 
pode-se destacar a atenção aos colaboradores em vários níveis, o que resulta no desen-
volvimento de iniciativas visando à motivação pessoal para o trabalho, interação entre as 
diversas instâncias da empresa e investimento na formação pessoal e profissional dos fun-
cionários. A cultura organizacional continua caracterizada pela resistência a mudanças, 
mas o envolvimento da alta administração tende a favorecer a abertura a novas práticas, a 
médio e longo prazo. A divulgação de resultados positivos das empresas que aderiram ao 
PBQP-H também pode ser fator de motivação para melhorar a adesão aos programas de 
gestão da qualidade.

Os dados da pesquisa indicam que a motivação para aderir aos programas está relacio-
nada às possibilidades de resultados concretos, o que inclui a ampliação da atuação no 
mercado da construção civil, obtenção de recursos públicos, a qualificação dos profis-
sionais, a redução de custos, a melhoria da gestão e o envolvimento dos trabalhadores na 
vida da empresa. Nem todos estes elementos podem ser garantidos pelo PBQP-H, mas 
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sua implementação pode apontar a necessidade de mudanças significativas para que a 
empresa esteja em sintonia com as demandas e necessidades contemporâneas do setor de 
construção civil.

Finalmente, este trabalho, partindo de experiências concretas relacionadas ao PBQP-H, 
evidencia a necessidade de ampliar a pesquisa no campo da construção civil, destacar be-
nefícios da qualificação dos processos e produtos, destacar aspectos críticos e contribuir 
no acompanhamento à implementação de programas de gestão da qualidade, no intuito 
de auxiliar outras empresas e outros pesquisadores a aprimorar a gestão de seus sistemas.
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Objetivo: Este trabalho tem como objetivo apresentar os principais fatores que ocasiona-
ram o fracasso da empresa de Henry Ford no Brasil. Metodologia: Para tanto, foi realizada 
uma análise crítica, sob uma perspectiva da Teoria Organizacional,  do documentário 
Fordlândia,  que trata sobre a história do empresário do ramo automobilístico Henry Ford 
que decidiu construir no Brasil um mega empreendimento com o intuito de produzir 
borracha para suprir sua demanda na fábrica de Detroit, nos Estados Unidos. Em seguida, 
foi realizada uma pesquisa bibliográfica com base em autores que discutem sobre Planeja-
mento Organizacional, como Lacombe (2008), Certo (2003), Fayol (1990), Daft (1999) e 
Moraes (2004). Depois, foi desenvolvida uma análise crítica do documentário Fordlândia. 
Resultados e Discussão: Após a realização da análise, foi possível observarmos que o fra-
casso do empresário Henry Ford deu-se principalmente pela falta de aplicação de alguns 
princípios básicos da Administração como previsão, organização, coordenação e contro-
le, bem como  pela ausência de um planejamento em longo prazo, a partir do qual ele 
pudesse antecipar os problemas e traçar estratégias eficientes para solucioná-los. Ainda, 
observamos que a falta de estudos técnicos aprofundados sobre o cultivo da seringueira e 
suas particularidades foi decisiva para o fracasso da produção. Pois a equipe de botânica  
ficou impotente diante da praga  que assolou as seringueiras e foi derrotada por não ter 
conhecimento suficiente para combatê-la.  Além disso, Ford não acompanhou o processo 
de desenvolvimento dos trabalhos de forma efetiva, faltando, assim, uma gestão eficien-
te, capaz de buscar alternativas para chegar-se a uma solução adequada que garantisse o 
sucesso do tão grande empreendimento. Conclusões: A partir do desenvolvimento deste 
trabalho, foi possível verificarmos que vários aspectos são importantes para que as em-
presas sobrevivam no mercado, dentre eles está o  planejamento que deve fazer parte do 
cotidiano de qualquer organização. Pois é a partir do planejamento que as empresas irão 
identificar e administrar as ameaças e problemas que poderão gerar, principalmente, o 
fracasso do negócio.  
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PATRIMÔNIO EMPRESARIAL X PATRIMÔNIO PESSOAL: ESTUDO DE CASO 
NA EMPRESA AEG SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA
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Introdução: O presente estudo de caso tem como tema a gestão financeira voltada para o 
patrimônio empresarial e pessoal na empresa AEG soluções em energia Ltda. O trabalho 
buscará minimizar os problemas na gestão financeira, já que a mesma não possui um setor 
ou departamento financeiro, todo o processo de finanças é realizado pelos sócios. Objeti-
vos: teve como objetivo geral analisar o patrimônio da Empresa AEG Soluções em Energia 
Ltda. Para atingir o objetivo geral, foram elaborados objetivos específicos, que consistiram 
em: Identificar se é realizado a distinção dos patrimônios (empresarial e pessoal); Verificar 
o motivo pelo qual ocorre a junção entre o patrimônio empresarial e o pessoal; compa-
rar as opiniões dos sócios com a dos funcionários em relação a utilização do patrimônio 
da AEG soluções em energia Ltda. Material e Métodos: a metodologia utilizada para a 
realização do estudo foi baseada em pesquisa bibliográfica, pesquisa descritiva, pesquisa 
qualitativa e questionário. O método de pesquisa foi o estudo de caso, tendo como unida-
de de análise a AEG Soluções em Energia Ltda. A técnica utilizada para a coleta de dados 
foi: aplicação de questionários aos sócios e funcionários.  Resultados: nos questionários 
aplicados aos sócios e funcionários constatou-se o desconhecimento por parte dos sócios 
dos princípios financeiros e contábeis, causado uma aliança entre os patrimônios empre-
sarial e pessoal. Conclusões: através do estudo, sugere-se o aprimoramento do processo 
de gestão financeira, a empresa deverá verificar e incluir ferramentas e processos que trará 
o retorno desejado. Essas medidas proporcionarão uma melhor gestão financeira, aumen-
tando assim, sua competitividade no mercado e diminuindo o risco de um fechamento 
precoce da empresa. 
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RESUMO

Este trabalho objetivou entender a relevância da implementação do planejamento estratégico 
como mecanismo de gestão acadêmica com vistas para a orientação e tomada de decisões dos 
gestores. Para tanto, optou-se pelo uso da metodologia bibliográfica, ou seja, a partir de uma 
exaustiva revisão de literatura, que pudesse fundamentar a proposta, sob o aspecto da aborda-
gem dedutiva, partindo de teorias e leis de aspectos gerais, para as ocorrências de fenômenos 
particulares. Com esse fim e, a partir dos textos e autores explorados, abordando, a estratégia 
de forma genérica; a estratégia nas instituições de ensino; a estratégia como instrumento de 
orientação de gestores e; a estratégia de gestão competitiva pode-se deduzir que, embora as 
instituições de ensino superior privadas se assemelhem em suas atividades, cada uma tem seu 
plano e definição específica das ações a serem desenvolvidas, o que evidenciou o planejamento 
estratégico como mecanismo de expressiva relevância, sem deixar de observar também a im-
portância dos planejamentos táticos e operacionais e, ainda, sem deixar fugir de vista, o fato 
de que da mesma forma que o ensino superior é importante, o seu planejamento estratégico 
também o é, de forma a alcançar com eficácia e eficiência a missão e visão organizacional. 

Palavras-chave: Instituições de Ensino Superior, Planejamento Estratégico, Gestão Aca-
dêmica. 

ABSTRACT

This paper aimed to understand the relevance of the implementation of strategic planning as 
a mechanism for academic management overlooking the guidance and decision making of 
the managers. For this purpose, the bibliographical methodology was used and an exhaus-
tive literature review is the basis of the proposal, having in mind the deductive approach, 
going from theories and laws of general aspects to the occurrences of particular phenomena. 
For this purpose, and from texts and authors explored, addressing a general strategy, the 
strategy in educational institutions; strategy as a guidance tool for managers, and competiti-
ve management strategy it could be concluded that although private universities are similar 
in their activities, each one has its plan and specific definition of actions to be developed, 
which not only highlighted the strategic planning as a mechanism of significant relevance, 
but also made clear  the importance of tactical and operational planning, not forgetting the 
fact that the strategic planning of graduation courses is as important as the graduation itself 
in order to achieve the organizational mission and vision.

Keywords: Universities, Strategic Planning, Academic Management.
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1. INTRODUÇÃO

Já se vão cerca de duas décadas que os efeitos da explosão tecnológica – globalização e a 
nova economia – vêm interferindo e impactando o segmento organizacional como um 
todo, causando profundas alterações em suas estruturas, principalmente, na capacidade 
de mudança das organizações, assim como a celeridade dessas mudanças e a forte e acir-
rada ampliação da concorrência. Nas instituições de ensino superior não é diferente, pois, 
da mesma forma que outras organizações sociais, essas instituições de ensino, também se 
viram inseridas neste contexto de mudanças. 

É notável a busca por grande parte da população brasileira, não só por um lugar no mer-
cado de trabalho, mas por um lugar de destaque neste mercado, o que tem feito com que 
a progressão populacional do segmento acadêmico venha se alterando rapidamente, su-
plantando a oferta das universidades públicas e, consequentemente, ampliando o núme-
ro de novas academias, estas privadas, assim como, de outras modalidades educacionais, 
como as virtuais do Ensino a Distância (EaD), com seus custos menores. 

Diante de tudo isso e buscando espaço e competitividade, as instituições de ensino su-
perior prezando o sucesso, tenderam à adoção de uma gestão mais adequada à esta nova 
realidade e, sem deixar de pensar a gestão para adiante, ou seja, com vistas para o futuro, 
esforçam-se para que a qualidade do ensino seja o diferencial. 

Dessa forma, não é difícil perceber o quanto a gestão estratégica passou a ser requerida 
por essas instituições, especialmente, por ser o método mais adequado, para se estabelecer 
com dinamismo, uma projeção que contemple o futuro com sucesso.

Dentro dessa perspectiva buscamos entender a relevância da implementação do planeja-
mento estratégico como mecanismo efetivo de gestão acadêmica, com vistas para a orien-
tação e tomada de decisões dos gestores.

2. METODOLOGIA.

Para o alcance do objetivo proposto para que este trabalho fosse desenvolvida com base na 
pesquisa bibliografia que pudesse fundamentar a proposta do trabalho, sob o aspecto da 
abordagem dedutiva, partindo de teorias e leis de aspectos gerais, para as ocorrências de 
fenômenos particulares, conforme sugestão de Lakatos; Marconi (1995). 

Os critérios de inclusão do material estudado foram: temas abordando a estratégia de 
forma genérica; a estratégia nas instituições de ensino; a estratégia como instrumento de 
orientação de gestores e; estratégia de gestão competitiva.

Assim pode-se destacar além dos aspectos conceituais e característicos do planejamento 
para a gestão, os fundamentos do planejamento estratégico e sua aplicação no segmento 
acadêmico.  
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3. O AMBIENTE ACADÊMICO. 

Desde o final do século passado, tem-se percebido uma demanda crescente de formação de 
novos profissionais de nível superior, o que vem ocorrendo em paralelo às dificuldades orça-
mentárias de governos. Isso tem impelido à sociedade a uma maior exigência da qualidade 
dos professores em razão daquilo que é exigido pelo mercado de trabalho, bem como da 
eficácia e eficiência administrativa das instituições de ensino superior (LOBO, 2000).

No contexto ambiental do mundo acadêmico duas variáveis imprescindíveis estão, além 
de presentes, indissociáveis, quais sejam: a variável conteúdo e a variável continente. A 
primeira, que consiste nos seus aspectos internos, físico e científico, tais como: estrutura 
física, docência, áreas de conhecimento, grades curriculares, dentre outros. A segunda diz 
respeito ao meio em que as instituições estão inseridas ou envolvidas, o chamado meio 
envolvente, e, que, condiciona a própria atividade acadêmica (NICOLAU, 2001). 

Esse agrupamento indissociável constitui-se, principalmente, da própria academia e do 
seu objeto de atividade, os acadêmicos, razão pela quais diversos autores são enfáticos em 
destacar a presença de forças que influenciam a orientação da dinâmica entre os cientistas 
e a prática científica (MERTON, 1974; BOURDIEU, 1983; LEITE, 2006). 

Não obstante, outras interações também se fazem imprescindíveis além do científico e 
a sua prática, trata-se dos mecanismos necessários para garantirem, com efetividade, os 
processos da produção do conhecimento científico disponibilizados pelas instituições, são 
eles os mecanismos de gestão (LEITE; COSTA, 2006). 

Nessa perspectiva, torna-se bastante apropriado o entendimento de Nacif (2007, p. 2), 
quando afirma, no sentido contemporâneo que a gestão das instituições de ensino supe-
rior estrutura-se a partir de um tripé: 

a) a organização dos campos do saber com vistas a racionalizar as ativi-
dades [...], bem como permitir, quando necessário, a avaliação dos do-
centes pelos pares do mesmo campo de conhecimento e, ainda, outras 
avaliações internas e externas referentes tanto à relevância de determi-
nado campo de saber para a instituição quanto à sua contribuição à so-
ciedade;
b) a coordenação acadêmica de cada curso de graduação ou pós-gra-
duação;
c) a coordenação administrativa, com o objetivo de dotar a instituição 
de meios físicos, pessoal e organicidade para o desenvolvimento das ati-
vidades e que pode se apresentar em diferentes níveis de complexidade 
e hierarquia nas diversas instituições.

Por outro lado, questões como recursos públicos escassos, controle da qualidade do setor 
privado associados à ampliação concorrencial constituem pressões que carecem de solu-
ções para satisfazerem a outro fator que depende dos anteriores - aumento significativo da 
quantidade de jovens no ensino superior (LOBO, 2000). 
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Diversas pesquisas brasileiras apontam que tanto as instituições públicas de ensino su-
perior quanto às privadas vêm adotando novas estruturas administrativas e novos méto-
dos de ação, especialmente pelas pressões impostas pelo ambiente em que estão inseridas 
(MELO, 2006). 

Para Santos et. al. (2006, p. 2) “Essa nova concepção leva as escolas a adotar e se espelhar 
nos modelos de gestão empresarial, os quais contemplam qualidade, competitividade e os 
requisitos de satisfação aos clientes como elementos significativos nos processos decisó-
rios”. 

É importante ressaltar, que na atualidade uma parcela considerável de jovens, ao saírem 
do ensino médio, não conseguem acesso ao ensino superior público gratuito e, conse-
quentemente, buscam pelo acolhimento das instituições superiores privadas. O resultado, 
é que grande parte dessa parcela ou sacrifica financeiramente a família, avolumando o 
quadro de inadimplentes ou ainda, evade-se no decorrer do curso por não ter como finan-
ciá-lo. Evidentemente, esse passa a ser um problema de fortes consequências para o setor 
privado, que sobrevive das mensalidades e, portanto, dependentes de alunos que tenham 
condições de arcar com o seu pagamento (LOBO, 2000).

Assim, entra em cena o planejamento estratégico e que segundo Nicolau (2001) é nessa 
relação entre a instituição e o envolvente que se concebe o significado da estratégia. 

4. A GESTÃO ESTRATÉGICA NOS AMBIENTES ACADÊMICOS.

Anteriormente evidenciou-se que as instituições de ensino superior têm adotado medidas 
de gestão semelhantes às organizações tradicionais, e nessa direção, a essencialidade da es-
tratégia constitui-se na escolha das atividades a serem desenvolvidas de maneira diferente 
(PORTER, 1986), consequentemente, o planejamento estratégico pode ser definido como 
o processo de criação e implementação de decisões sobre o futuro de uma organização 
(KERZNER, 2002). 

No campo da conceituação tem-se verificado que a definição do termo “Estratégia” não 
tem um consenso definitivo, sendo tão numerosos quanto numerosos são os autores que 
as referem, porém convergindo-se em alguns aspectos básicos. Por isso mesmo Hambrick 
(19801 apud NICOLAU, 2001) entende que a Estratégia seja um fenômeno de conceito 
multidimensional e situacional. 

Segundo Henderson (1998, p. 05) a Estratégia é “[...] a busca deliberada de um plano de 
ação para desenvolver e ajustar a vantagem competitiva de uma empresa. Para qualquer 
empresa, a busca é um processo interativo que começa com o reconhecimento de quem 
somos e do que temos no momento”. 

1 HAMBRICK, Donald C. operationalizing the concept of business-level strategy in research. Academy of 
Management Review, v. 5, n. 4, p. 567-575, 1980.
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Para Hofer e Schendel (19781, apud NICOLAU, 2001, p. 07) a Estratégia é “a principal liga-
ção entre fins e objetivos funcionais de vários setores da empresa e de planos operacionais 
que guiam as atividades diárias”, e isso não é diferente no segmento acadêmico. 

Contudo, no contexto da estratégia e da competição, Porter (1986, p. 23) ensina que a 
competição não se vincula ou depende de maneira exclusiva das ações concorrentes, uma 
vez que a rivalidade empresarial é conseqüência do que ele chamou de cinco forças com-
petitivas básicas que dirigem a concorrência, tais como: “rivalidade entre as empresas 
existentes, ameaça de novos entrantes, ameaça de produtos substitutos, poder de negocia-
ção dos fornecedores e poder de negociação dos compradores” (Porter, 1986, p. 23).

Vale reforçar o entendimento de que as instituições acadêmicas, como fornecedora do 
conhecimento e, em razão da grande diferenciação econômico-social da população, ex-
põem-se ao risco, uma vez que as desigualdades atinge a maioria das famílias. 

Daí considerar que as forças pontuadas por Porter (1986), devem influenciar o retorno de 
investimentos, sim com importância primordial no processo de definição de estratégias, 
além de determinar o grau de concorrência. 

A necessidade de um sistema dinâmico de informações que atenda às exigências do mer-
cado atual faz com que as empresas busquem, cada vez mais, ferramentas que as auxiliem 
em suas tomadas de decisão. 

Um destaque a ser dado, é que a qualidade de ensino e democratização de oportunidades 
de acesso ao ensino superior devem ser simultâneos, entretanto, cabe também à essas ins-
tituições uma gestão que seja fundamental para a superação de obstáculos tanto políticos 
quanto técnicos (PERFEITO, 2007). 

Assim, reportando-se aos planejamentos, ainda existem dúvidas em relação às diferenças 
entre os planos estratégicos, táticos e operacionais, uma vez que o plano estratégico abar-
ca a organização como um todo; o tático relaciona-se com suas diversas áreas (ex.: plano 
financeiro, marketing) e; os planos operacionais são planejamentos preparatórios para os 
planos táticos, uma vez que são orientadores da alocação de recursos para cada um dos 
planos táticos (NICOLAU, 2001). 

Não se pode deixar de considerar que o Ensino Superior, mesmo privado, deve seguir uma 
diretriz em conformidade com o Ministério de Educação (MEC) e o enunciado estabe-
lecido pelo Plano Nacional de Educação (PNE), conforme enfatiza o Grupo de Apoio ao 
Planejamento Estratégico da Universidade Federal de Pernambuco – GAPE (2012, p. 6-7), 
principia-se pelo reconhecimento de que: 

Nenhum país pode aspirar a ser desenvolvido sem um sistema de edu-
cação superior forte. Num mundo em que o conhecimento sobrepuja os 

1 HOFER, C. W. e D. SCHENDEL. Strategy formulation: Analytical concepts, West Publishing Company, 
1978.
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recursos materiais como fator de desenvolvimento humano, a impor-
tância do ensino superior e suas instituições é cada vez maior. Para que 
estas possam desempenhar sua missão educativa, institucional e social é 
fundamental o apoio público.

Todavia, nenhuma organização, incluindo-se as instituições de ensino superior, terá su-
cesso, que a implementação de componentes para o diagnóstico estratégico, muito embo-
ra, não se pode dizer que os componentes do diagnóstico estratégicos sejam estabelecidos 
de forma categórica e definitiva para aplicação nas empresas. Mesmo porque, a atividade 
empresarial, suas necessidades, dentre outros, diferenciam-se de organização para orga-
nização. Não obstante, alguns pontos podem ser considerados comuns a todas elas, em 
virtude do ecletismo administrativo. Pois, o sentido processual, dos princípios e funções, 
permite aos autores da literatura administrativa, generalizá-los em virtude da aplicabili-
dade em qualquer que seja a empresa, atividade ou porte. Koontz e O’Donnell (1982, p. 6), 
por exemplo, salientam que:

A administração é essencial em toda a atividade de cooperação organi-
zada, bem como em todos os níveis de organização numa empresa. É a 
função não apenas do presidente da firma e do general de exército, mas 
também do chefe da oficina e do comandante da companhia [...].

Nessa afirmação, observa-se que a administração é um instrumento útil a toda organiza-
ção: pública, privada, religiosa, militar, não-governamental, dentre outras que apresentem 
problemas administrativos relativamente comuns, entretanto, os pontos mais essenciais 
devem ser observados, como a visão e a missão da empresa; os planos que deverão ser 
adotados para o desenvolvimento do planejamento e do controle empresarial, para a ma-
nutenção da competitividade. 

Conceitualmente a visão empresarial é compreendida como sendo o limite, cujos pro-
prietários e executivos conseguem enxergar dentro de um período de tempo mais delon-
gado  uma abordagem mais ampliada. Nessa condição, a visão empresarial proporciona 
um significativo delineamento do planejamento estratégico, que deve ser desenvolvido 
pela empresa (OLIVEIRA, 2002). Assim, caracteristicamente, a visão passa a representar 
aquilo que a empresa quer ser.

Segundo Hart (19942, apud OLIVEIRA, 2002): 

“A visão de futuro é a descrição da situação desejada para a organização 
no ano horizonte”. É um “sonho bom”, uma “utopia desafiante”, porém 
alcançável no futuro. Pode ser considerada, também, como sendo os 
“limites que os principais responsáveis conseguem enxergar dentro de 
um período mais ou menos longo e uma abordagem mais ampla”. Hart, 
considera a visão de futuro como sendo a articulação das aspirações de 
uma instituição, a respeito do seu futuro.

2 HART, Ellen R. Strategic change: reconfiguring operational process to implement strategy. In: FABREY, L.; 
RANDALL, R.M. *The portable MBA ins strategy. New York: John Wiley, 1994.
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Para Oliveira (2002) a visão se delineia a partir do consenso e do bom-senso de um grupo 
de líderes e, não, somente, pela vontade de uma só pessoa. 

Assim, algumas sugestões podem ser consideradas para a definição da visão, tais como: 
estabelecimento da visão de maneira clara como o objetivo de lucro; definição e respeito 
aos direitos das pessoas; certificação de que a visão e os valores arremetem-se aos focos 
básicos, isto é, aos consumidores, aos colaboradores e aos fornecedores e ainda, a respeito 
do que determina a legislação; incrementação da participação de mercado e lucratividade 
pela ampliação da percepção pelos consumidores e; desenvolvimento de uma cultura de 
atuação para os resultados.

Como se verifica tanto o contexto interno, quanto externo pode influenciar ou interferir 
no estabelecimento da visão empresarial, que pode ser compreendido a partir da análise 
empresarial. 

No que tange à missão empresarial, a sua declaração deve estar refletida na sua razão de 
ser, do seu propósito e naquilo que a empresa faz ou pretende fazer. Essa interpretação 
também é explicada por Oliveira (2002, p. 128), quando afirma que:

A missão é a razão de ser da empresa. Nesse ponto procura-se deter-
minar qual o negócio da empresa, por que ela existe, ou, ainda, em que 
tipos de atividades a empresa deverá concentrar-se no futuro. Aqui se 
procura responder a pergunta básica: “Aonde se quer chegar com a em-
presa?”.

A missão, na verdade é uma maneira de declinar determinado sistema de valores em rela-
ção às crenças ou às áreas básicas de atuação, levando-se em conta as tradições e filosofias 
da empresa. 

As respostas aos questionamentos citados acima, são elementos que provocam a seguinte 
situação: definição das áreas de atuação prioritárias, cujos recursos disponíveis devem ser 
aplicados e; o consenso da opinião de que os esforços e os recursos direcionados aos alvos 
determinados no âmbito da missão terão sucesso (OLIVEIRA, 2002). 

A missão de uma empresa, na verdade constitui-se de um horizonte no qual a empresa 
decide agir e se insere em cada negócio que surge nesse horizonte, desde que viável o que 
torna cada um como um propósito empresarial. Para Oliveira (2002) esses propósitos 
representam os compromissos impostos pela empresa, com o objetivo de cumprir a sua 
missão. 

Diante do exposto, resta considerar também que, além da expansão das redes de ensino 
superior pública e privada, a adoção da educação semipresencial e das EaD’s, tornou-
se necessário que as gestões acadêmicas adequassem-se à essas novas complexidades 
(WOLYNEC, 2007). Além do que, pesquisa desenvolvida pelo Sindicato das Entidades 
Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo – SE-
MESP (2009) registrou que no Estado de São Paulo: 
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A inadimplência no ensino superior particular do Estado de São Pau-
lo aumentou 11% no primeiro bimestre de 2009, se comparado com o 
mesmo período de 2008. A situação é ainda mais grave na Região Me-
tropolitana de São Paulo que registrou crescimento de 23%. Em 2008, 
a taxa de inadimplência atingiu o nível mais alto desde 1999, primeiro 
ano de realização da pesquisa: 24,5%. A Região Metropolitana de São 
Paulo também foi a que teve a maior taxa em 2008: 34,5%. As IES de 
pequeno porte registraram o maior crescimento da inadimplência em 
relação às demais instituições: 15,3%. 

Noticia divulgada pelo Jornal Hoje em Dias (2003), afirma que em Minas Gerais, a ina-
dimplência em instituições de ensino superior em 2003, chegou aos 35%. Já em pesquisa 
recente o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais – SINEP/MG (2010, p. 01) 
esclarece que: 

No mercado, a expectativa é que a adesão de bancos privados ao finan-
ciamento de mensalidades do ensino superior culmine em redução gra-
dativa do alto índice de inadimplência. Só em Minas Gerais, mais de 1 
milhão de estudantes estão matriculados em universidades privadas. No 
país funcionam hoje 87 universidades privadas e, em Minas, segundo o 
Sindicato das Escolas Particulares (SINEP-MG), 80% das instituições 
são particulares. O índice de inadimplência nas instituições mineiras 
revela o SINEP-MG, vem se mantendo na casa dos 15%.

Na atualidade, os que têm por idéia a criação de uma faculdade ou mesmo os que adminis-
tram instituições particulares de ensino superior, já têm noção das dificuldades tanto do aluno 
quanto do próprio sistema, o que exige uma postura de aprimoramento contínuo das formas 
de gestão e do que deve concorrer para que a manutenção das suas atividades seja otimizada 
e, isso tem criado uma nova área de conhecimento que é a gestão da educação, implicando 
na preocupação com dois fatores importantes: (i) quando o empreendedor dispõe de capital 
inicial suficiente para a infraestrutura física, contratação e manutenção do corpo docente e téc-
nico de qualidade, de forma a permitir um planejamento de qualidade e contar com subsídios 
do próprio governo; (ii) iniciar os cursos de graduação com o que dispõe, com o intuito de 
capitalizar ao longo do tempo e, assim, superar as dificuldades (LOBO, 2000).

Atualmente, como parte do planejamento estratégico das instituições de ensino superior 
privado, insere-se nos projetos institucionais do Ministério da Educação (MEC), que é o 
Programa Federal Fundo de Financiamento estudantil – FIES. Conceitualmente o FIES é: 

[...] um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a 
graduação na educação superior de estudantes matriculados em insti-
tuições não gratuitas. Podem recorrer ao financiamento os estudantes 
matriculados em cursos superiores que tenham avaliação positiva nos 
processos conduzidos pelo Ministério da Educação. Em 2010 o FIES 
passou a funcionar em um novo formato. O Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação (FNDE) passou a ser o Agente Operador do 
Programa e os juros caíram para 3,4% ao ano. Além disso, passou a ser 
permitido ao estudante solicitar o financiamento em qualquer período 
do ano (BRASIL/MEC, 2012, p. 1)
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Outro programa do MEC criado pelo Governo Federal nos anos de 2004 foi o Programa 
Universidade para todos (PRO Uni), cujo objetivo é a disponibilização de bolsas de estudo 
nas instituições de ensino superior privadas, em os cursos de graduação para estudantes 
que não tenham ainda a formação em nível superior. O programa é direcionado para os 
educandos que cursaram o ensino médio em redes públicas ou mesmo em particulares, 
desde que bolsistas integrais, devendo ter renda familiar de três salários mínimos por 
pessoa. Nesses casos o educando poderá concorrer a bolsas de 100% ou de 50%, em con-
formidade com a renda familiar, observando-se que para o processo seletivo PRO Uni, só 
poderá concorrer alunos do ano anterior com média mínima de 400 pontos em relação 
as cinco notas obtidas nas provas de exame, haja vista, que as bolsas serão distribuídas 
segundo as notas dos concorrentes no ENEM (BRASIL/MEC, 2012, p. 1)

Diante de tudo isso, Wolynec (2007), em complementação ao planejamento estratégico 
sugere à gestão acadêmica, a centralização de todo o controle financeiros, observando-se 
a necessidade de que os boletos para alunos pagantes sejam disponibilizados via Internet, 
devendo ser impressos por eles mesmos, além da documentação, matrículas, rematrículas 
e outros serviços de Secretaria, incluindo-se as negociações e avaliações institucionais, o 
que permite uma gestão ágil, mas também eficaz.

Daí reconhecer e entender a afirmação de Henderson (1998) de que a estratégia ajusta 
vantagens competitivas e, ainda, que é primordial para a interação entre os fins e os obje-
tivos funcionais das instituições (NICOLAU, 2001).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Buscando-se atender ao objetivo proposto que foi entender a relevância da implementa-
ção do planejamento estratégico como mecanismo de gestão acadêmica, com vistas para 
a orientação e tomada de decisões dos gestores, pode-se evidenciar de acordo com a li-
teratura embasada, que o planejamento estratégia, para qualquer organização que preze 
o sucesso é efetivamente importante, especialmente, nos casos de instituições de ensino 
superior, por ser empresas que convivem em constantes complexidades, que vão desde o 
atendimento à legislação que regula o setor, passando pela necessidade da qualificação da 
prática científica que é objetivo da atividade dessas instituições, até o problema da evasão 
e da inadimplência de alunos. 

Observou-se dentre os problemas apontados, que estes tanto podem ter origem interna 
quanto externa e o planejamento estratégico, pelo próprio aspecto conceitual, condiciona 
a empresa à implementação de planos, no sentido de reconhecer tais problemas, porém 
sobressaindo em suas decisões, observando-se o futuro organizacional. Mesmo porque, é 
por meio do planejamento estratégico que contempla, de forma deliberada, os planos de 
ações de forma a resolver problemas e ajustar as vantagens competitivas nas instituições 
de ensino superior. 

Embora as referidas instituições se assemelhem em suas atividades, cada uma tem seu 
plano e definição específica das ações a serem desenvolvidas, entretanto, consubstancian-
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do-se além das estratégias, seus planejamentos táticos e operacionais, sem deixar fugir de 
vista, o fato de que da mesma forma que o ensino superior é importante, também o é o 
seu planejamento estratégico de forma a alcançar com eficácia e eficiência a missão e visão 
organizacional. 
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RESUMO

Câmbio é a operação de troca de moeda de um país pela moeda de outro país. A política 
cambial está baseada na administração das taxas de cambio, promovendo alterações das 
cotações cambiais, e, de forma mais abrangente no controle das transações internacionais 
executadas por um país.A principal característica do comércio internacional reside na 
utilização de diferentes moedas, representativas das economias envolvidas nas operações. 
Gera-se, com isso, uma necessidade de estabelecer a conversibilidade de uma moeda em 
outra, definida por taxa de câmbio.

Existem dois tipos de taxa de cambio que são: taxa de cambio fixo e flutuante que serão 
definidas a seguir. Taxa de Câmbio Fixo: Uma taxa de câmbio é fixa quando tem seu valor 
atrelado a um referencial fixo, como ouro, dólar ou até mesmo uma moeda de diversas 
economias. O valor da moeda passa, assim, a ser expresso em determinada quantidade 
desses padrões de maneira fixa. Permitem maior nível de certeza no comércio interna-
cional, por revelarem, previamente, o valor futuro da moeda. Porem, a manutenção desse 
padrão é de maior risco aos governos, obrigando, em momentos desequilíbrio , que gas-
tem elevadas somas de suas reservas cambiais para manter a cotação da moeda nacional.

Taxa de Câmbio Flutuante: Apesar de menos disciplinador, permite maior liberdade às 
economias na execução de suas políticas monetárias. Atribui, também, agilidade no tra-
tamento de eventuais desequilíbrios econômicos. Neste caso, as taxas acompanham livre-
mente as oscilações da economia, ajustando se mediante alterações em seus valores. 

CurrencyBoard (Conselho de Moeda): É um sistema em eu a autoridade monetária assu-
me o compromisso legal de efetuar o câmbio de moeda nacional por moeda estrangeira 
forte a uma cotação fixa. A ideia é detendo reservas em moeda forte equivalentes a pelo 
menos 100% da moeda nacional em circulação. Nesse regime monetário, a autoridade 
pode somente emitir moeda nacional até o limite das reservas internacionais mantidas 
no país, devendo honrar toda a operação de compra e venda da moeda forte a uma taxa 
cambial pré-determinada.

Spot: No mercado a vista, ou spot, são realizadas operações de câmbio para liquidação 
imediata. No Brasil, a liquidação da operação costuma ocorrer dois dias úteis após a sua 
contratação, conhecida por D+2.

Forward: Operação a prazo, porém tem seus principais parâmetros de negociação deter-
minados livremente pelas partes contratantes.
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No que se refere a entrega da moeda estrangeira objeto da negociação, o câmbio pode ser 
manual ou sacado.Manual: Podendo ser em espécie envolvendo a troca da moeda física da 
moeda nacional pela moeda estrangeira, praticada em câmbios para turismo de viagens a 
negócio. Sacado: As movimentações externas de dinheiro ocorrem geralmente através de 
transferência bancária entre a instituição nacional e a instituição estrangeira selecionada 
para participar da transação.

Os instrumentos da Política Monetária estão relacionados ao conjunto de medidas que 
tem por finalidade manter o equilíbrio do Balanço de Pagamentos, proteger determina-
dos setores e desenvolver relações comerciais externas.Nesse sentido, algumas situações 
requerem utilização dos instrumentos, tal como:

“O dólar desvalorizado em relação ao real reduz os preços dos importados, funcionando 
como um mecanismo de concorrência, de forma a inibir o ajuste de preços dos nacionais. 
Dessa forma, contribui-se para a redução dos índices inflacionários, sem a necessidade de 
recorrer-se a reduções nos impostos de importações.”

“A taxa de câmbio reproduz a cotação de uma moeda em relação às moedas de outros paí-
ses, qualquer desvalorização tende a ser considerada, pelo menos em certos círculos, uma 
espécie de derrota nacional. Para o país que desvaloriza, isto pode conduzir a uma per-
da de confiança na sua moeda. Como decorrências: alta de preços; piora na distribuição 
de renda e outras múltiplas conseqüências”;Esses exemplos de ocorrências no mercado 
cambial levam a utilizações dos instrumentos a fim de entrada ou saída de moeda com 
objetivo de equilibrar a economia.

As regras de cambio da segunda Guerra Mundial a década de oitenta, obedeciam a duas 
características básicas: as taxas oficiais de câmbio eram fixadas pelo governo e a moeda 
possuía um elevado grau de restrição cambial. Dado como exceção o ano de 1953, quando 
o Governo diante do acordo seguiu como orientava a Instrução 70 da Sumoc(Superinten-
dência da Moeda e do Crédito), até meados de 1957, distribuía as divisas disponíveis em 
lotes. Onde a taxa de câmbio para cada categoria era determinada por meio de leilões. 
Neste sistema, o governo fixava a quantidade de divisas distribuídas, mas não o valor da 
moeda estrangeira.

A partir do ano de 1968 a 1989 o Brasil seguiu uma política cambial baseada na variação da 
paridade do poder de compra (PPP) com ênfase às metas reais. Assim, as taxas de câmbio 
alteram a relação entre os preços domésticos e os externos, o que afeta a competitividade 
da economia com o resto do mundo. Em 1980 como intuito de combate a inflação as taxas 
passaram a serem prefixadas, mesmo com a periodicidade, as taxas chegaram a ser diárias.

Em março de 1990, início do governo Collor, foi adotado o regime de câmbio flutuante e 
uma retenção de haveres em moeda local que restringia a demanda em divisas externas. 
Este sistema estabelecia responsabilidade aos bancos e corretoras determinar diariamente 
o preço do dólar no mercado, efetuando operações de compra e venda da moeda ame-
ricana. O BACEN ao invés de ter a obrigação de comprar e vender dólares a uma taxa 
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anunciada pela política das minidesvalorizações interviria somente quando os objetivos 
traçados em relação às reservas e à base monetária tornavam isto necessário, isto é, em 
controle do equilíbrio da economia.Após esta rápida passagem pelo sistema de taxas de 
câmbio flutuante, o governo retorna à política de taxas de câmbio fixo, monitorando a 
evolução da taxa de câmbio em linha com a inflação por meio de leilões periódicos. 

Meados de 1994, o Governo implanta o plano real, baseando-se em um regime explícito 
e flexível de bandas cambiais que representava uma tentativa de introduzir certa flexibili-
dade na taxa de câmbio nominal a fim de responder a mudanças nas condições externas e 
internas do país e manter o mercado informado do valor nominal, de maneira a estabilizar 
as expectativas.

Na perspectiva de diminuir as perdas de reservas, em 1999, o Banco Central ampliou a 
banda cambial e aumentou suas intervenções nos mercados e adotou a unificação das 
posições de câmbio existentes nos dois segmentos, o livre, conhecido como “comercial”, e 
o flutuante, como “turismo”. Não havendo mais diferença na formação da taxa de câmbio. 
O custo oportunidade para celebração das operações de câmbio passou a ser o mesmo.

No Brasil, o mercado de câmbio é o ambiente onde se realizam as operações de câmbio 
entre os agentes autorizados pelo Banco Central e entre estes e seus clientes, diretamente 
ou por meio de seus correspondentes.

Incluem-se no mercado de câmbio brasileiro as operações relativas aos recebimentos, pa-
gamentos e transferências do e para o exterior mediante a utilização de cartões de uso 
internacional, bem como as operações referentes às transferências financeiras postais in-
ternacionais, inclusive vales postais e reembolsos postais internacionais.

O mercado de câmbio pode ser operado no mercado primário ou em mercado secundá-
rio. Os produtos negociados são: Moeda estrangeira, Títulos representativos de moeda 
estrangeira, Moeda Nacional e o Ouro-instrumento cambial.Sendo eles negociados a Taxa 
Cambial praticada, podendo ser negociação direta, no telefone ou balcão, ou indireta via 
corretor de câmbio.No que se refere à liquidez do câmbio, ele pode ser: Pronta em até 2 
dias úteis da contratação; Futura com prazo >2 dias úteis da contratação com taxa fixada 
na data da contratação; e A Termo com prazo >2 dias úteis da contratação com taxa fixada 
para data da liquidação.

O Governo tem como uma das suas principais atividades, manter o equilíbrio da econo-
mia brasileira. A política cambial tem como atividade principal manter o equilíbrio no 
fluxo de entrada e saída de moeda estrangeira, mantendo a taxa de câmbio estabilizada a 
fim de atender os interesses do governo no cenário econômico. 

Hoje, 2015, o Brasil enfrenta as maiores altas do dólar, a desvalorização da moeda na-
cional. Envolvido em escândalos no cenário político e econômico. Diante desse cenário 
os investidores e empresários vivem momentos de incertezas, fica obscuro saber o que 
poderá acontecer.
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RESUMO

Introdução – A presente pesquisa foi realizada no setor do comércio varejista no segmen-
to de boutiques  localizadas no centro comercial da cidade de Montes Claros/MG, tendo 
como foco identificar o nível de qualidade no atendimento à clientes, A pesquisa tem 
como objetivo identificar o comportamento dos vendedores no momento do atendimen-
to, visa também analisar a forma de capacitação e treinamento dos vendedores, descobrir 
o perfil recomendado para um bom atendimento, e avaliar o diferencial na qualidade do 
atendimento a clientes de butiques para o comércio tradicional. Metodologia – A pes-
quisa caracteriza-se como sendo do tipo descritivo, com características de estudo de caso 
múltiplo, a estratégia adotada foi de ordem quantitativa, sendo utilizado como instrumen-
to de coleta de dados  um questionário semiestruturado, a amostra foi não probabilística 
tendo sido pesquisado um total de 30 clientes, para a tabulação de dados foi utilizado 
o software Excel, para aplicação dos questionários tomou-se os devidos cuidados éticos 
para a não identificação dos clientes entrevistados. Resultados – Constatou-se que 70% 
dos entrevistados são do sexo feminino, que a maioria dos entrevistados possuem faixa 
etária compreendida ente 31 e 40 anos, e que 30 % dos clientes fica sabendo das promo-
ções e divulgações das lojas via propaganda boca a boca e 55% dos entrevistado considera 
que as boutique recebem bem o cliente, 45 % dos entrevistado realizam as suas compras 
mensalmente. Discussão - Conforme HOLANDA (1993) “Atendimento é o ato ou efei-
to de atender” e que consiste em “dar ou prestar atenção, tomar em consideração, levar 
em conta, ter em vista, considerar”; para KOTLER (2003, p.203) As empresas precisam 
monitorar e melhorar o nível de satisfação dos clientes. Quanto mais alta a satisfação dos 
clientes, maior o grau de retenção. Conclusão – Constatou-se ao termino desta pesquisa 
que as boutiques localizadas no centro da cidade de Montes Claros / MG possuem um 
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atendimento diferenciado possuindo na opinião dos entrevistados um ambiente agradável 
e requintado, que oferece conforto e comodidade, e que as boutiques adotam a prática de 
oferecer aos seus funcionários treinamentos e palestras motivacionais preparando-os para 
este tipo de venda de forma diferenciada. O público atendido são geralmente mulheres en-
tre 31 a 40 anos, de classe média alta, que tem preferencia por produtos de luxo e requinte, 
dando preferência por atendimentos personalizados e exclusivos.



MEIO AMBIENTE





597

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

A INFLUÊNCIA DA BIORREMEDIAÇÃO ESTIMULADORA NA GERMINAÇÃO 
DE PHASEOLUS VULGARIS  EM SOLOS CONTAMINADOS POR DERIVADOS 
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INTRODUÇÃO:

As atividades de extração, transporte e refinamento de petróleo têm contribuído para a 
contaminação do solo com hidrocarbonetos de petróleo em todo o planeta (LOPES; PIE-
DADE, 2010). Diante disso, observam-se com muita preocupação, os casos de contami-
nação do solo e água por esses, que mesmo em pequenas concentrações podem constituir 
um grande perigo à saúde humana e ao meio ambiente (SOUZA et al., 2010). A contami-
nação pelo óleo díesel pode ocorrer devido principalmente por vazamentos de tanques de 
armazenamento subterrâneos em postos de combustíveis, acidentes envolvendo veículos 
transportadores e falhas mecânicas ou humanas nas operações de descarga (DIEMER et 
al., 2010). Diante disso surge à necessidade de remediação dos ambientes contaminados,  
que tem estimulado o surgimento de técnicas de remediação que visam à eliminação des-
ses poluentes (BAPTISTA; CAMMAROTA; FREIRE, 2003). Dentre as técnicas utilizadas, 
a biorremediação tem se destacado por ser uma tecnologia limpa, de baixo custo e que 
utiliza a capacidade fisiológica que alguns organismos apresentam em degradar compos-
tos (MACIEL; TAKAKI; GUSMÃO, 2010).  

A biorremediação envolve a utilização de microorganismos, de ocorrência natural (na-
tivos) ou cultivados, para degradar ou imobilizar contaminantes em águas subterrâneas 
e em solos. Neste caso, geralmente, os microorganismos utilizados são bactérias, fungos 
filamentosos e leveduras. Destes, as bactérias são as mais empregadas e, por conseguinte, 
são consideradas como o elemento principal em trabalhos que envolvem a biodegradação 
de contaminantes. São definidas como qualquer classe de microorganismos unicelulares, 
geralmente agregados em colônias, que vivem em compartimentos ambientais diversos. 
São importantes, em função de seus efeitos bioquímicos e por destruírem ou transforma-
rem os contaminantes potencialmente perigosos em compostos menos danosos ao ser 
humano e ao meio ambiente (NRC, 1993).

Existem várias técnicas de biorremediação que utiliza para a descontaminação dos locais 
microrganismos autóctones ou alóctones, podendo ser realizada através de bioaumen-
tação, bioestimulação ou atenuação natural monitorada (ANDRADE; AUGUSTO; JAR-
DIM, 2010). O processo de bioestimulação, ferramenta deste deste estudo, consiste em 
introduzir nutrientes adicionais na forma de fertilizantes orgânicos e/ou inorgânicos na 
área contaminada, incentivando o crescimento de microrganismos capazes de degradar 
os poluentes existentes no meio (MILLER, 2010) e, com isso, promover o aumento da po-
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pulação microbiana e consequentemente, uma degradação mais rápida do contaminante 
(KANISSERY; SIMS, 2011). O sucesso da biorremediação é dependente da diversidade da 
população microbiana presente, mais especificamente da disponibilidade de microrga-
nismos hidrocarbonoclásticos, por existir uma relação direta entre a taxa de degradação 
e o tamanho da população, já que quanto maior o número de microorganismos capazes 
de degradar o composto, mais rápida será a sua degradação. O tamanho da população 
microbiana é maior na superfície do solo, visto que nesta região a temperatura, umidade, 
aeração e energia são relativamente mais favoráveis para o desenvolvimento dos micro-or-
ganismos (VIDALLI, 2001).

 O objetivo desse experimento foi verificar a eficácia da técnica de biorremediação bioesti-
muladora em solos contaminados por óleo diesel, um dos derivados de petróleo utilizan-
do ágar Sabourad, um meio de cultura seletivo para fungos.

METODOLOGIA 

O experimento foi realizado no Laboratório de Microbiologia das Faculdades Santo Agos-
tinho campus JK. Foram identificados três recipientes descartáveis como sendo: solo con-
trole, solo contaminado e estimulador ágar Sabourad.  Cada amostra continha 100 g de 
solo. No solo controle foram acrescentados cinco mililitros de água. No segundo recipien-
te foi acrescentado 10ml de óleo díesel. No último foi colocado 10ml de contaminante 
acrescido de uma mistura de duas placas rasas de ágar Sabourad sólido. Durante o período 
de duas semanas as amostragens de solo foram mantidas em laboratório. Após esse pe-
ríodo foram semeadas 03 sementes de feijão em cada recipiente a 0,5 centímetros de pro-
fundidade, irrigadas com 10 mililitros de água, sendo que a cada 07 dias era adicionada a 
mesma quantidade de água e observado o precesso de germinação.

RESULTADOS

Observou-se que houve germinação da semente e estabelecimento da planta no recipiente 
contendo solo (controle) e no recipiente contendo contaminante e estimulador ágar Sa-
bourad, enquanto que no recipiente que continha somente o contaminante a germinação 
não ocorreu (Figura1). Foi observado também que no recipiente contendo estimulador 
ágar houve mudança de cheiro, que se apresentava semelhante ao cheiro de terra molhada.

DISCUSSÃO

A germinação no controle era esperada, já que foi mantida a umidade do solo, e segundo 
(TOLEDO & MARCOS FILHO, 1977) a água é essencial a germinação, ela permite o 
amolecimento do tegumento além de favorecer a entrada de substâncias solúveis e oxigê-
nio a todas as partes da semente.

A ausência de germinação do solo com contaminante pode ser explicada pela toxidade 
dos derivados de petróleo. Para (Hernandez-Valencia & Magger 2003, Rivera-Cruz & Tru-
jillo-Narcía 2004) os hidrocarbonetos oferecem toxidade às plantas por impedir a germi-
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nação e diminuição do  crescimento e podem até levar a morte. Além de funcionar como 
bloqueio à entrada de água, que é o veículo de substâncias essenciais para germinação.

No no solo contendo contaminante e o estimulador Ágar Sabourad, a presença de germi-
nação é explicada pela ação de microrganismos. Houve uma estimulação de crescimento 
de microrganismos que possivelmente degradaram  o contaminante, não deixando que 
este impedisse a germinação.

Existem diversos trabalhos que comprovam a ação de microrganimos consorciados que de-
gradam especificamente o óleo díesel (GHAZALI, 2004).  Para Mandri & Lin, 2007 o fato dos 
hidrocarbonetos estarem presentes em todos os ambientes da biosfera fazem com que eles 
sejam reconhecidos e biodegrados por microrganismos, que utiliza-os como substrado para o 
seu crescimento. Para estes mesmos autores é necessário que o microrganismo degrade parte 
da molécula em uma substância mais simples que é intermediário na sua via metabólica.

A mudança de cheiro no recipiente contendo o estimulador ágar Sabourad é mais um 
indício que houve ação dos microrganismos sobre o contaminante. Essa hipótese foi ve-
rificada ao se compara-lo com o cheiro do recipiente contendo  contaminante apenas, em 
que o cheiro permanecia o  mesmo do início do experimento.

Figura 1- Resultado solo contaminado/estimulador ágar. Fonte: autores, 2015

CONCLUSÃO:

Este trabalho permitiu concluir que ocorreu ação de reprodução de microrganismos do 
solo quando estimulados pela adição de ágar Sabourad em mistura com contaminante 
óleo díesel, numa técnica conhecida como bioestimulação. Essa ação possibilitou a quebra 
do contaminante favorecendo a germinação de sementes de Phaseolus vulgaris, fato não 
observado em solo contendo somente o contaminante.

Essas considerações são importantes para promover estudos mais detalhados no sentido 
de determinar as espécies microbiotas edáficas responsáveis pela biorremediação e apri-
morar a ténica para utilizá-la para descontaminação do solo por derivados do petróleo em 
grande escala.
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Objetivos - A gestão dos recursos hídricos enfatiza a necessidade de diagnóstico ambien-
tal para verificar, promover melhorias e a manutenção das nascentes. O presente trabalho 
refere-se a uma avaliação ambiental e da qualidade da água na nascente do Ribeirão Pedra 
Grande, situada no município de Várzea da Palma – MG em uma área privada, com a 
finalidade de analisar e propor melhorias para a manutenção de sua qualidade. Metodolo-
gia - Foram realizadas três visitas técnicas no local, uma no período de estiagem, outra no 
período de chuva, e uma no período pós-chuva, fazendo a sua caracterização ambiental 
e também a análise da água. Foi realizado georreferenciamento com uso de GPS. Foram 
avaliados alguns parâmetros ambientais para fazer a sua caracterização ambiental, utili-
zando a metodologia proposta por Gomes et al. (2005), sendo eles: cor da água, odor, lixo 
ao redor, materiais flutuantes, espuma, óleos, esgoto, vegetação, usos por humanos, usos 
por animais, proteção do local, tipo de área de inserção, proximidade com residência ou 
estabelecimento. Todos os aspectos ambientais observados foram registrados com uso de 
câmeras fotográficas. Já para a análise da água foram usados os seguintes parâmetros: 
temperatura; oxigênio dissolvido; DBO, turbidez; sólidos totais, coliformes, pH, nitrogê-
nio e fósforo. Resultados - De acordo com os resultados obtidos, esta nascente pode ser 
classificada como classe B(Boa), obtendo uma somatória de 34 pontos em relações a todos 
os parâmetros no período de estiagem e 33 no período de chuva, caindo para a classe C 
(Razoável) em sua caracterização ambiental .Para análise da água obteve-se resultado para 
IQA igual a 84, considerado bom de acordo com NSF (IGAM-MG) e excelente de acordo 
com a CETESB. Conclusão - Alguns parâmetros se distanciando de 100% de qualidade, 
como o  pH igual a 6 e Coliformes com 6,8NMP/100ml.A presença de coliformes no local 
ali presente se dá a devida presença de animais e o contato com fezes destes, indicando a 
possível presença de patogênos Assim, não se recomenda o uso direto para água devido ao 
risco de contaminação. Segunda a Resolução Conama n°357/05, estes valores enquadra-
riam esta nascente em classe especial. Contudo, para classificação adequada são necessá-
rios mais análises com todos os parâmetros em diversos pontos do curso d’água. Diante de 
todos os resultados obtidos propõem-se apenas algumas medidas para a sua manutenção, 
sendo elas: uma maior preservação e manutenção de seu cercamento, evitando a entrada 
do homem e de animais e efetuar uma análise mais completa da água, com todos os parâ-
metros existentes e em diversos pontos.

Palavras-chave: Georreferenciamento; Parâmetros; GPS; Análise.
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Os recursos hídricos passam atualmente por um intenso processo de desgaste, em seu as-
pecto qualitativo e quantitativo, que necessita atenção geral. Isto é reflexo do uso intensivo 
e da ocupação irregular ao seu entorno. Apenas com estudos continuados sobre o assunto 
será possível propor alternativas adequadas para minimizar a situação. Neste contexto, o 
presente trabalho trata da avaliação dos impactos ambientais na nascente do Rio Pacuí no 
Distrito de Lagoinha do Município de Montes Claros - Minas Gerais, para a localização 
da mesma houve a utilização do GPS (Sistema de Posicionamento Global) a fim de fazer o 
georreferenciamento da sua área. Para analisar as principais fontes causadoras de impactos 
ambientais que ocorre na nascente, bem como o grau de interferência das mesmas. Nesse 
aspecto foram avaliados os parâmetros macroscópicos e a análise quantitativa do local atra-
vés da medição da vazão da nascente. A partir disso observou-se os índices de degradação 
contidos na nascente, principalmente por: não haver conservação da área de preservação 
permanente (APP), pois não há mata ciliar de 50 metros ao seu redor e consequentemente 
vem ocasionando o assoreamento da nascente. Outro aspecto impactante é a proximidade 
de residências gerando  resíduos no seu entorno, causando a contaminação da água. Por 
fim, encontrou-se dentro da nascente taboa, sendo uma planta freatófita que consume um 
grande volume de água,  podendo levar a diminuição da vazão hídrica ou até mesmo secá-la. 
Logo, destaca a importância de preservá-la e propor recuperações aos impactos ambientais 
sofridos, além da conscientização ambiental, é preciso ter um manejo sustentável.

Palavras-chave: impactos ambientais, área de preservação permanente, recuperação.
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INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais são evidentes as pressões antrópicas ocasionadas aos cursos d’águas, ori-
ginando mudanças drásticas nos ambientes lóticos. Esse recurso natural disponível em 
padrões de qualidade torna-se cada vez mais raro, acarretando vários problemas sociais e 
ambientais decorrentes de sua degradação e poluição. Os principais danos ambientais nos 
recursos hídricos estão principalmente relacionados ao fator da urbanização, que é consi-
derado um modificador da paisagem e intensificador dos impactos ambientais. 

Os rios sofrem com lançamentos de efluentes domésticos e industriais, com a disposição 
de diversos resíduos sólidos urbanos, além de outras ações antrópicas em seu redor, que 
interferem diretamente em sua estrutura física e na sua comunidade biótica. Neste senti-
do, torna-se crescente a necessidade de diagnosticar e avaliar a qualidade ambiental dos 
recursos hídricos, objetivando traçar ações para sua proteção e conservação. 

Nesse contexto estão enseridos os Protocolos de Avaliação Rápida de Rios – PAR’s, que 
visam avaliar os impactos ambientais nos sistemas aquáticos, bem como diagnosticar a 
qualidade ambiental do curso d’água. Essa ferramenta foi desenvolvida com o objetivo de 
auxiliar o monitoramento ambiental dos sistemas hídricos, de modo que sejam levantadas 
informações qualitativas que subsidiarão a construção do diagnóstico ambiental do meio 
em que se encontra o rio (BIZZO, MENEZES e ANDRADE, 2014).

 Os protocolos são compostos por cheklists que avaliam determinados parâmetros físicos 
e ecológicos dos cursos d’águas, bem como o nível de impactos ambientais do seu leito 
e de suas margens (RODRIGUES, MALAFAIA e CASTRO, 2008). Segundo os mesmos 
autores, baseando-se em uma inspeção visual, são atribuídas aos parâmetros pontuações 
alcançadas pela análise do curso d’água, e ao final, o somatório de todas as pontuações 
refletirá o nível da situação ecológica do rio. 

Diante de todo o exposto, através do Protocolo de Avaliação Rápida de Rios proposto por 
Callisto et al. (2001), o presente trabalho tem como objetivo analisar qualitativamente os 
aspectos ambientais do Rio do Vieira, localizado em Montes Claros - MG. Além disso, 
pretende-se compreender a relação da urbanização com a qualidade ambiental do recurso 
hídrico.
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MATERIAL E MÉTODOS

A região estudada situa-se na cidade de Montes Claros, que está localizada na região nor-
te de Minas Gerais, sua malha urbana ocupa uma superfície de 97 km², ocupados por 
337.687 habitantes (NOBRE, 2013). O Rio Vieira, objeto deste estudo de pesquisa, cons-
titui a principal bacia hidrográfica de Montes Claros, caracteriza-se como um afluente do 
Rio Verde Grande, rio federal, que por sua vez é um dos tributários da margem direita do 
Rio São Francisco (BORGES, 2007). 

Para determinar os locais de aplicação do PAR’s no Rio Vieira, levou-se em consideração a 
distribuição espacial da rede hidrográfica, os efeitos da urbanização e facilidade de acesso. 
Foram escolhidos 11 trechos no curso principal do rio, objetivando diagnosticar a situa-
ção ambiental na região da nascente, a montante da urbanização, na área urbanizada e na 
foz do Rio Vieira. Utilizou-se como subsídio para a escolha dos trechos, o estudo desen-
volvido por Borges (2007), que estudou a qualidade da água do Rio Vieira sobre a influên-
cia da área urbana de Montes Claros. Ademais, intercalados a bibliografia orientadora, foi 
empregado o Google Earth e os mapas cartográficos do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística do IBGE, 2009. 

Foram selecionados 11 trechos de aplicação do PAR ao longo do curso do Rio Vieira, 
dentre estes, 08 foram propostos por Borges (2007). Os trechos estão descritos da seguinte 
forma: Trecho extra 01 – próximo a nascente principal do Rio Vieira; trecho A – a mon-
tante do aterro controlado; trecho B – a jusante do aterro, antes do córrego Gameleira; 
trecho C – início da área urbana; trecho extra 02 – centro da área urbana; ponto D – a 
montante do Distrito Industrial; trecho extra 03 – a montante da estação de tratamento 
de esgotos; trecho E – a jusante do Distrito Industrial; trecho F – a jusante da área urbana; 
trecho G – após o Rio Canoas e no trecho H – foz do Rio Vieira com o Rio Verde Grande. 

O protocolo utilizado neste estudo foi proposto por Callisto et al. (2001), que é constituído 
por duas partes que avaliam o curso hídrico através de um conjunto de 22 parâmetros. 
Esses por sua vez são pontuados de 0 a 4 na primeira etapa e de 0 a 5 na segunda etapa. A 
primeira etapa foi adaptada do protocolo proposto pela USEPA (USEPA, 1987), essa avalia 
as características de trechos da drenagem e nível de impactos ambientais decorrentes de 
atividades antrópicas, dando maior ênfase à qualidade da água e do substrato, e atribuin-
do menor peso a erosão e à cobertura vegetal das margens. A segunda etapa do protocolo 
foi adaptada dos autores Hannaford, Barbour e Resh (1997) que avalia a complexidade 
do habitat e o seu nível de conservação, atribuindo maior importância às características 
do fluxo d’água e ao tipo de substrato para o estabelecimento de comunidades aquáticas, 
a menor pontuação é atribuído à estabilidade das margens, à presença de mata ciliar e 
plantas aquáticas.

As pontuações do protocolo correspondem na primeira parte a 40% e na segunda parte a 
60%. A partir do somatório dos valores atribuídos a cada um dos parâmetros obtém-se a 
pontuação final, que reflete a situação ambiental dos trechos estudados. A pontuação final 
indicará o nível de preservação dos trechos da bacia estudada e quando reunidos, esses 
indicam a situação ambiental do rio (VARGAS e JUNIOR, 2012).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Analisando os resultados dos 11 trechos amostrados, verificou-se que o Rio Vieira sofre 
significativa alterações de suas condições ambientais, ocasionadas principalmente pela 
urbanização de Montes Claros. Além disso, verifica-se que alterações ocasionadas perpe-
tuam até foz do Rio Vieira com Rio Verde Grande.  O curso d’água ao percorrer a malha 
urbana e ir de encontro ao Rio Verde Grande, não consegue atingir níveis ideais de despo-
luição através de processos autodepuração.

A qualidade ambiental do curso d’água decresce, a partir da nascente para a jusante da ur-
banização, efeito ocasionado pela ocupação urbana de Montes Claros. Após a urbanização 
o Rio Vieira tem uma melhoria ambiental, pautada, sobretudo nos parâmetros relativos 
à erosão, alterações antrópicas e vegetação das margens.  Contudo, nesses trechos, pon-
tuações referentes à qualidade da água e do substrato permanecem relativamente baixas, 
quando comparados aos outros parâmetros. 

O trecho extra 01 obteve 84 pontos, classificando a situação ambiental do curso d’água 
como natural. As menores pontuações foram atribuídas para os parâmetros de extensão 
e freqüência de rápidos, bem como para a presença de plantas aquáticas. Os demais parâ-
metros obtiveram pontuação máxima, haja á vista a conservação ambiental local. As inter-
ferências antrópicas são consideradas mínimas, não há evidências de despejos de esgotos 
domésticos e nem tão pouco de efluentes industriais. Os resultados demonstraram que o 
nível de preservação do Rio Vieira próximo a sua nascente é consideravelmente auto.

No que tange a avaliação do trecho A, obteve-se 68 pontos, portanto, sendo considerado 
como natural. As menores pontuações foram obtidas para os parâmetros relacionados 
ocupação, erosão das margens e matas ciliares, assim como para características do fundo, 
tipos de substrato, depósitos sedimentares e presença de plantas aquáticas.

As pontuações menores foram obtidas, uma vez que na área do entorno e ocupação das 
margens, predominam a agricultura e pecuária leiteira. Os parâmetros estão concatena-
dos a processos de erosão do solo, que exerce influência sobre as características do fundo, 
substrato e sedimentos do leito. Observa-se que a erosão da margem do leito foi intensi-
ficada pela bovinocultura, além do que, a retirada da vegetação nativa para dar origens as 
pastagem e agricultura, faz com que o solo fique mais vulnerável a erosão. . 

Para o trecho B foram atribuídos 82 pontos, enquadrando-o como natural. As menores 
pontuações foram conferidas aos parâmetros de erosão da margem, assoreamento do lei-
to, tipo de substrato e presença de plantas aquáticas. No entorno do curso d’água há a 
existência da agricultura, no entanto as pontuações não decaíram como no trecho A, de-
vido à área circundante ter um relevo plano e da existência de mata ciliar conservada, que 
proporcionou uma qualidade ambiental mais elevada no trecho B.

O trecho C foi o primeiro a ser classificado como alterado, foram obtidos 55 pon-
tos. Os parâmetros definitivos para a baixa pontuação estavam relacionados prin-
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cipalmente a qualidade da água. Os impactos decorrentes da urbanização afetaram 
expressivamente a qualidade do trecho estudado. Os resultados indicam o indício 
de lançamento poluente orgânicos, julgando pela baixa pontuação atribuída aos parâ-
metros relacionados à qualidade da água, a saber: odor e oleosidade da água, odor do 
sedimento e oleosidade do fundo. 

O parâmetro, transparência da água, também foi penalizado, uma vez que água apresen-
tava-se turva. Isso se explica devido às erosões intensificadas por loteamentos localizados 
no entorno do trecho. Com a supressão de vegetação e revolvimento do solo por meio da 
terraplanagem, faz com que erosões sejam freqüentes, sendo parte do solo carreado para 
o curso d’água.

Trecho extra 02 e trecho D obtiveram pontuações semelhantes, sendo respectivamente 
48 e 46 pontos, logo, foram classificados como alterados. Os trechos apresentaram pon-
tuações iguais em todos os parâmetros, excetuando o “odor da água”. Nesse parâmetro o 
trecho D teve uma pontuação menor, em virtude das conseqüências diretas do lançamen-
to de esgoto e efluentes industriais. O odor identificado não advinha da degradação da 
matéria orgânica, mais sim do próprio poluente lançado no curso d’água.

No que tange a qualidade dos dois trechos, verifica-se que a retificação e o encaixotamento 
do curso d’água foram decisivos para o resultado obtido.  Verifica-se que a alteração no 
canal do rio, elevou a pontuação de certos parâmetros, como os de erosão e estabilidade 
das margens, extensão e freqüência de rápidos, deposição de lama, transparência e odor 
da água. Destes, merecem destaque e análise, os parâmetros transparência e odor da água. 
Em conseqüência do encaixotamento do curso d’água, aumentou significativamente a pre-
sença de rápidos, originários da retificação do leito e concretação do fundo, em virtude 
disso, o ambiente tornou-se totalmente aerado. 

Para o trecho extra 03 que dista 500 m do trecho D, classificado como impactado, foram 
atribuídos 25 pontos, sendo a pior pontuação de todos os trechos estudados. As condi-
ções ambientais do rio caíram abruptamente, nesse ponto está evidente que a qualidade 
do curso d’água foi fortemente influenciada pelo lançamento de efluentes domésticos e 
industriais. Cabe destacar que nos arredores desse trecho prevalece, além da urbanização, 
a existência de indústrias de diversos ramos que lançam seus efluentes no corpo d’água.

A degradação ambiental do trecho em questão é intensificada, uma vez que o sistema ten-
de a ficar limitado em oxigênio, devido à predominância de remansos. Os próprios orga-
nismos decompositores, limitados a presença do oxigênio, morrem (aqueles estritamente 
aeróbios) ou se tornam aeróbios facultativos (aqueles adaptados a ambientes anaeróbios 
(MACHADO E TORRES, 2012). 

No que diz respeito ao trecho E, foram obtidos 31 pontos, enquadrando-o como impac-
tado. A qualidade da água piora, comparado ao trecho anterior, todavia há uma pequena 
melhoria em relação à inexistência de alterações (obras de engenharia) no canal do rio, 
presença de rápidos e julgando pela existência de uma pequena floresta ripária. Verificou-
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se nesse trecho que os parâmetros oleosidade, odor da água e do sedimento, bem como a 
cor da água obtiveram pontuações reduzidas.

Os resultados confirmam que após o Rio Vieira passar pelo distrito industrial e ao receber 
o efluente tratado da estação de tratamento do esgoto municipal, a qualidade da água de-
cai expressivamente. Obviamente, devido à maior contribuição dos efluentes industriais, 
além do mais, a estação de tratamento também foi categórica para a baixa qualidade, uma 
vez que foi confirmada a presença de espumas na superfície da água, ocasionadas por sa-
bões e detergentes, substâncias poluentes que são originárias do lançamento do efluente 
tratado da estação. Tudo indica que o tratamento de esgoto doméstico não está sendo 
eficiente no que concerne a eliminação de tais substâncias.  

O trecho F obteve 51 pontos, classificando-o como alterado. No trecho analisado, em suas 
proximidades predomina a pecuária, apesar disso a vegetação ripária está em bom estado 
de conservação. Os parâmetros, presença e extensão de rápidos tiveram pontuações boas. 
Embora esse trecho não possuir tantas contribuições de esgoto domésticos e efluentes 
industriais, os parâmetro relacionados à qualidade da água continuaram com pontuações 
baixas, evidenciando que o lançamento de poluentes a montante permanecem diminuin-
do a qualidade ambiental do recurso hídrico. 

O trecho G foi considerado como alterado, obtendo 53 pontos. Verifica-se nesse trecho 
que os parâmetros relativos a qualidade da água alcançaram pontuações mais elavadas, 
já os relacionados a mata ciliar decaíram, diferentemente do trecho F, o qual teve maior 
pontuação para os parâmentros  relativos a matas ripárias.

A pecuária nas adjacências do trecho exerce grande influência sobre as matas ciliares, a 
extenção da vegetação em sua maior parte possui menos de 12 m, e em alguns lugares 
encontra-se fragmentada. A qualidade da água passou por uma melhoria, contudo, ainda 
não pode ser considerada como despoluída. A coloração da água nesse ponto apresen-
tava-se turva, em decorrencia das partículas de solo em suspenção, comprovando que 
erosões são mais intensas nessa região. Enfatiza-se que a presença de espumas ainda era 
evidente no curso  d’água, mas não tanto quanto nos trechos E e F. Mesmo assim mereces-
se destaque, tendo em vista que os trechos anteriores distam cerca de 10 km do trecho G,  
e, apesar disso a espuma continuava presente. 

Por fim, o último trecho estudado obteve 67 pontos, assim sendo considerado como 
natural. O resultado do trecho H foi determinado pelos parâmetros relacionados à vege-
tação e estabilidade das margens, alterações no canal e dinâmica fluvial do curso d’água, 
que obtiveram elevadas pontuações. As vegetações ripárias da margem apresentavam-
se extensa e em bom estado de conservação. Além de tudo, o leito d’água apresentava 
rápidos abundantes e extensos, dessa maneira contribuiu para a melhoria da qualidade 
ambiental do rio.

Embora o trecho H ser classificado como natural, através dos resultados obtidos por meio 
do PAR proposto por Callisto et al (2001), é possível verificar in loco que esta qualificação 
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não procede. Parâmetros relativos à qualidade da água foram penalizados, as conseqüên-
cias ambientais do lançamento de esgoto e efluentes industriais nos trechos urbanizados, 
continuavam diminuindo a qualidade ambiental do Rio Vieira até a sua foz. 

O resultado confirma, que poluição a montante é tão severa, que o curso d’água não con-
segue atingir níveis ideais de despoluição. Verifica-se que a capacidade de autodepuração 
é limitada, principalmente devido à quantidade de matéria orgânica presente no leito. 
Todo corpo d’água tem condições de receber e depurar, através de mecanismos naturais 
(autodepuração), certa quantidade de matéria orgânica. Entretanto, essa capacidade é re-
duzida, dependendo das características do manancial e da quantidade de poluentes orgâ-
nicos introduzidos (MACHADO E TORRES, 2012). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observa-se, através da ciência que envolve os recursos hídricos, a necessidade de reali-
zar outros estudos mais aprofundados, objetivando conhecer melhor as peculiaridades do 
curso d’água. Para delinear o perfil da qualidade da água do Rio Vieira, além do Protocolo 
de Avaliação Rápida, é recomendável que se utilize diferentes métodos de avaliação am-
biental de ecossistemas lóticos, como avaliação de bioindicadores, análise físico-químicas 
e microbiológicas, assim como a utilização do Índice de Qualidade de Água – IQA, co-
laborando dessa forma, para o diagnóstico preciso sobre a influência de urbanização de 
Montes Claros sobre a qualidade ambiental do Rio Vieira.

O Protocolo de Avaliação Rápida de Ambientes Hídricos proposto por Callisto et al. 
(2001) demonstrou-se eficiente para o diagnóstico superficial da qualidade ambiental do 
Rio Vieira, no entanto e recomendável que se faça algumas alterações, no que diz respeito 
a pontuação e classificação do PAR, uma vez que alguns trechos foram classificados como 
alterados e naturais, o que de fato não corresponde com a realidade. 

Através dos resultados obtidos, percebe-se que a qualidade ambiental do Rio Vieira de-
cresce a partir do trecho extra 01, caindo bruscamente quando o curso d’água percorre 
a urbanização e passa pelo distrito industrial de Montes Claros, devido ao lançamento 
de esgoto doméstico e efluentes industriais in-naturos ou inadequadamente tratados. O 
lançamento desses poluentes é tão agravante, que a degradação ambiental do curso d’água 
perpetua até a foz com Rio Verde Grande.  Após a urbanização há uma melhoria, porém 
o rio não consegue atingir níveis ideais de despoluição por processos de autodepuração. 

As atividades agropastoris são um dos fatores que contribui para o decréscimo da quali-
dade da paisagem, principalmente relacionado à vegetação ripária, que está intimamente 
ligada à proteção do Rio Vieira. Ademais, a agricultura e pecuária, também são deter-
minantes para o resultado da qualidade da água, principalmente nos aspectos que estão 
direta ou indiretamente relacionados à erosão do solo. 

Conclui-se também, que é de suma importância a integração dos órgãos de gestão am-
biental municipal e estadual, objetivando intensificar esforços voltados para fiscalização 
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de empreendimentos potencialmente poluidores, principalmente aqueles que lançam 
efluentes industriais no Rio Vieira. 

Pode-se concluir finalmente que a partir dos resultados encontrados, verifica-se a necessida-
de de adotar medidas que visem mitigar ou eliminar a degradação ambiental do Rio Vieira, 
que poderia ser feito através da gestão integrada dos recursos hídricos por parte do poder 
municipal. Essa ação abrangeria diversos temas, como a criação de políticas públicas, pla-
nejamento territorial urbano, projetos de educação ambiental, e outras iniciativas voltadas à 
preservação e conservação ambiental das bacias hidrográficas de Montes Claros. 
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Introdução: Os sistemas de esgotamento sanitário não atendem toda a população brasileira, prin-
cipalmente, em regiões onde não há recurso financeiro para implantação das instalações desti-
nadas a coleta, transporte, tratamento e disposição final das águas residuárias. Como alternativa 
simples e conveniente para o tratamento de esgoto doméstico, temos os sistemas wetlands, solução 
prática e eficiente para cidades pequenas e comunidades isoladas. Objetivos: O presente trabalho 
objetiva avaliar a viabilidade técnica do sistema wetlands de tratamento de esgoto sanitário com 
utilização de macrófitas. Material e Métodos: Para tanto, foram montados dois sistemas de trata-
mento de efluente no laboratório de Engenharia Ambiental das Faculdades Santo Agostinho, com 
fluxo vertical e intermitente (batelada), contendo três células em série e volume útil de, aproxima-
damente, 11,6 L. O primeiro sistema (S01) possuía somente o meio filtrante e o segundo sistema 
(S02) continha o meio filtrante e as plantas aquáticas, a taboa (Typha Domingensis). Os sistemas 
foram alimentados com amostra de esgoto bruto da ETE - Montes Claros, coletado em abril de 
2015, permanecendo por um tempo de detenção hidráulico de cinco dias em cada célula. Foram 
avaliados parâmetros físico-químicos e microbiológicos das amostras de esgoto bruto e do efluen-
te tratado na saída de cada célula do tratamento, em ambos os sistemas. Resultados: Os resultados 
alcançados para os parâmetros físico-químicos e microbiológico avaliados apresentaram-se sa-
tisfatórios no que se refere aos padrões de lançamento de efluentes domésticos em corpos d’água, 
conforme a Resolução Conama nº 430/ 2011. Ambos os sistemas (S01 e S02) foram eficientes na 
remoção de matéria orgânica, porém, os resultados das análises mostraram uma eficiência de 
remoção de matéria orgânica maior no sistema S01, com uma eficiência de 95,8%, em relação ao 
S02, que obteve uma eficiência de 94,4%. No que se refere aos parâmetros fósforo total e nitrogênio 
amoniacal, verificamos que o sistema S02 (wetlands) teve uma maior taxa de remoção, demons-
trando a influência que as zonas de raízes podem desempenhar para a absorção desses nutrientes. 
Conclusão: Diante dos resultados obtidos, concluímos que o uso dos sistemas wetlands para o tra-
tamento de efluentes domésticos é eficiente e contribuiria para a melhoria das condições sanitárias 
e da qualidade dos corpos d’água. 



612

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

AVALIAÇÃO DO EFEITO DE 6- BENZILAMINOPURINA (BAP) E ÁCIDO 
NAFTALENOACÉTICO (ANA) SOBRE A INDUÇÃO DE BROTAÇÕES DO 

CARYOCAR BRASILIENSE

ADILLIO LUIZ DE FRANÇA1*; JESSICA NAYARA BASILIO SILVA1; KAMYLLA 
TEIXEIRA SANTOS1; VICTOR HUGO DANTAS GUIMARÃES1; JOÃO LUCAS 
RODRIGUES DOS SANTOS1; DARLYSON DOS SANTOS SILVA1

1Acadêmicos do Curso Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Montes Claros.
*Autor correspondente: adillioalf@yahoo.com.br

Introdução: O pequizeiro Caryocar brasiliense é uma espécie do cerrado que vem se desta-
cando pelo grande potencial econômico; porém, encontra-se em risco de extinção devido 
à destruição em ritmo acelerado das vegetações nativas, pelo avanço das fronteiras agrí-
colas e pelo extrativismo de seus frutos. como a espécie tem sido utilizada em programas 
de revegetação de áreas degradadas e como fonte geradora de renda, torna-se necessária 
a produção contínua e em larga escala de mudas. Entretanto, por apresentar dormência 
em suas sementes, estudos devem ser desenvolvidos primeiramente acerca da obtenção 
de mudas por via assexuada. Assim, o cultivo in vitro é uma ferramenta útil para a propa-
gação do pequizeiro, podendo favorecer a formação de mudas em quantidade suficiente 
para atender à demanda do mercado, contribuindo para a rápida recomposição de popu-
lações degradadas pelo extrativismo. Objetivos: Este trabalho teve como objetivo verificar 
o efeito do 6- benzilaminopurina BAP e ácido naftalenoacético ANA sobre a indução de 
brotações do pequizeiro e do ácido indolbutírico AIB durante o período de aclimatização. 
Material e Métodos: O experimento foi conduzido no laboratório de micropropagação 
da Universidade Federal de Viçosa, O delineamento experimental utilizado foi o intei-
ramente casualizado, com 15 repetições, sendo cada repetição formada por um tubo de 
ensaio, com um explante. Foi realizado o teste de probabilidade Scott-Knott, consideran-
do significância de 5%. Apenas no experimento com carvão ativado foram utilizadas 20 
repetições. As plantas obtidas foram transferidas para sacos de polietileno contendo o 
substrato, cobertas com uma garrafa tipo pet para auxiliar no processo de aclimatização. 
Resultados: Na indução de brotações em segmentos nodais de salix Salyx humboldtiana 
Willd., em função da utilização do BAP, também obteve maior número de brotações ao 
utilizar 1mg L-1 de BAP. A indução de brotações in vitro foi mais eficiente ao se inocula-
rem segmentos nodais em meio de cultivo suplementado com 0,5mg L-1 de BAP. As pe-
quenas variações nas respostas obtidas decorrem, certamente, do balanço interno de cada 
planta, bem como da competência de cada tipo de explante para desenvolver a resposta 
morfogenética. Conclusões: A presença de BAP no meio de cultivo é essencial para a in-
dução de brotações em segmentos nodais de pequizeiro. A combinação de BAP e ANA, 
favorável ao primeiro, possibilita maior taxa de indução e desenvolvimento das brotações 
de pequizeiro.
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Os resíduos sólidos, quando não gerenciados corretamente, têm grande potencial polui-
dor podendo causar doenças na população que convive diariamente com o mesmo. Es-
pecificamente tratando da destinação final dos resíduos, observa-se que no Brasil, apro-
ximadamente 50,8% dos municípios os descarta de forma incorreta, seja em lixões ou a 
céu aberto pelas ruas e lotes vagos das cidades. Objetivo: O trabalho visa quantificar e ca-
racterizar os resíduos sólidos descartados em vias públicas no município de Montes Cla-
ros, mais especificadamente, nos bairros Raul Lorenço e JK a fim de fazer comparações e 
identificar possíveis causas do descarte. Metodologia: O estudo foi realizado às 15h00min 
do dia 23/05/2015. Fez-se primeiramente o georreferenciamento da área com auxílio de 
GPS de navegação. Foram coletados pontos nas extremidades dos bairros em questão, 
assim como nos montantes de resíduo abandonados ao longo dos mesmos. No cálculo 
do volume foi utilizada trena para medir altura, comprimento e largura de cada montante 
e por fim, para a caracterização, foi mensurada a porcentagem de cada tipo de resíduo 
existente. Resultados: Ao todo, foram analisados 24 montantes. Destes, somente um lo-
caliza-se em calçada de residência e o restante, em lotes vagos. Os materiais de construção 
obtiveram maior volume com incidência em 91,7% dos montantes analisados. No restan-
te, encontrou-se resíduos de poda com grandes volumes, pequena quantidade de matéria 
orgânica sendo, possivelmente, adubo e uma pequena quantidade de resíduo domiciliar 
proveniente de cozinha e banheiro. Assim, é permitido afirmar que a maioria dos resíduos 
descartados em vias públicas são os de construção civil e ao restante são resíduos de poda. 
Uma possível explicação para esse resultado é a dificuldade que a população encontra em 
destinar esses resíduos já que o serviço de coleta pública restringe-se aos materiais domi-
ciliares provenientes, por exemplo, de cozinha, banheiro e até pequenos volumes de poda. 
Assim, encontram mais viabilidade em pagar aos denominados “carroceiros” para dar fim 
ao problema na porta de suas casas ou levar, eles mesmo, a algum lote vago próximo. For-
mas de acabar com esse problema seria a reciclagem, porém é ainda algo distante para os 
resíduos de construção civil. Conclusão: Além de políticas públicas e projetos de gestão, 
há necessidade de medidas mais eficientes em relação à conscientização e fiscalização nos 
pontos mais críticos da cidade para que o problema seja resolvido.

Palavras-chave: resíduos sólidos urbanos, construção civil, resíduo de poda.
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Os recursos hídricos sofrem impactos diretos com as ações antrópicas, principalmente com 
o uso inadequado deste recurso, que apresenta múltiplos usos, sendo a água indispensá-
vel para o desenvolvimento social e econômico. Em decorrência dos fatos supracitados é 
indispensável reunir informações dos impactos, além de avaliar a qualidade da água que 
o mesmo dispõe, juntamente com o seu estado de eutrofização. Deste modo, este projeto 
visa obter informações sobre a conservação dos recursos naturais do Córrego Pai João/Lapa 
Grande, avaliando assim seus aspectos qualitativos e quantitativos, tanto no perímetro da 
Unidade de Conservação, como no seu entorno. Para tanto, foram escolhidos 19 pontos de 
forma aleatória ao longo do percurso do curso hídrico. Nestes será analisada a caracteriza-
ção ambiental e aspectos do entorno; a presença de caramujos Biomphalaria sp. e o grau de 
infecção destes com o Shistosoma mansoni, além das análises qualitativas da água para fins 
do calculo do IQA- Índice de Qualidade Aguas, que segundo a Agência Nacional de Aguas é 
o principal indicador de qualidade adotado no Brasil, também será analisado o IET- Índice 
de Estado Trófico, no período que compreende a seca e o período chuvoso Espera-se que 
os resultados encontrados entre alguns pontos apresentem diferenças significativas, pois a 
analise macroscópica apresenta variáveis consideráveis. Nas análises preliminares deste re-
curso hídrico nota-se o intenso grau de compactação decorrente da ocupação urbana ao seu 
entorno. Isto na área após o Parque. Já na área interna ao parque o cenário é oposto, com 
mata regenerante e aspectos essenciais de conservação. Conclui-se por fim que as ações e a 
forma como o entorno do Córrego Pai João/Lapa Grande é utilizado afeta de forma direta 
no seu índice de qualidade. Ainda, espera-se que estes cenários interfiram de forma incisiva 
na definição dos aspectos qualitativos e riscos associados ao longo deste curso hídrico.
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Introdução: A água é um recurso natural de suma importância para sobrevivência da 
população, porém, as intervenções antrópicas desordenadas contribuem para poluição e 
escassez dos recursos hídricos. As nascentes de uma bacia hidrográfica, fonte de acúmu-
lo de água, vêm sofrendo impactos significativos devido ao uso e ocupação inadequado 
solo. Objetivos: O presente trabalho objetivou a avaliação qualitativa e quantitativa da 
nascente do rio Gorutuba. Material e Métodos: O estudo da nascente do rio Gorutuba foi 
realizado na região de Catuni, distrito de Francisco Sá/MG. Este manancial encontra-se 
inserido em uma região semi-árida, onde a água é um recurso escasso e o período de seca 
anual é superior a seis meses. Na área de estudo foram realizadas avaliações de parâme-
tros macroscópicos, nos anos de 2012 e 2015, bem como a medida de vazão e análise de 
amostras de água para a determinação dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos, 
em março de 2015. Resultados: Os resultados obtidos demonstraram uma evolução do 
quadro de degradação ambiental da nascente do ano de 2012 a 2015, estando atualmente 
classificada com grau de preservação péssimo e sem o volume de água necessário para 
o cálculo de vazão. No que se refere à qualidade da água, todos os parâmetros avaliados 
obedeceram aos limites definidos na Resolução CONAMA nº 357/2005 e na Deliberação 
Normativa Conjunta COPAM/CERH nº 01/2008. Entretanto, não atendeu aos padrões de 
potabilidade preconizados pela Portaria MS nº 2914/2011, o que a torna imprópria para 
o consumo humano sem os devidos tratamentos. Conclusões: Este trabalho possibilitou 
a identificação dos impactos ambientais sofridos pela nascente do rio Gorutuba devido às 
intervenções antrópicas, tais como a exploração do curso d’água e do solo, desmatamento 
das áreas de preservação permanente e assoreamento da nascente, contribuindo para o 
planejamento de medidas mitigadoras de recuperação para este manancial, de modo que 
não só o curso hídrico seja conservado, mas também visando a manutenção da biodiver-
sidade, proteção do solo e o bem estar da comunidade.
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A água e condição essencial para a existência de vida e bem estar do homem na terra, nas 
ultimas décadas a poluição e desmatamento das matas ciliares vem contribuindo para 
a diminuição da qualidade e quantidade das águas e o desaparecimento das nascentes. 
As nascentes marcam o inicio dos cursos hídricos, e são responsáveis pela existência da 
porção dos recursos hídricos mais utilizados pela população. O presente trabalho trata-
se da avaliação do estado de conservação e vazão das nascentes da bacia hidrográfica do 
Rio Vieiras, no município de montes claros-MG, a fim de analisar os impactos sofridos 
e a recuperação dessas nascentes. Foram realizadas visitas nos locais para observação do 
estado das nascentes e avaliação de diversos parâmetros. Foi observado que, das nascentes 
já investigadas, a maioria apresentaram degradadas, principalmente pelo: lixo no entorno, 
utilização por animais e humanos, proximidade de residência e por não ter proteção ade-
quada. Diante disto, é verificada a necessidade de intervenção urgente sobre estas nascen-
tes e investigação criteriosa de todas as demais para que ações de recuperação adequadas 
sejam colocadas em prática para revitalização das mesmas.

Palavras Chave: Nascente; recuparação; Impacto Ambiental.
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O Norte de Minas Gerais caracteriza-se pelo clima semiárido, apresentando secas fre-
quentes, precisamente pela escassez e alta variabilidade espacial e temporal das chuvas. 
Nessa região de fragilidade ambiental é comum encontrarmos indícios de degradação, 
aliado as formas de uso dos recursos naturais. Neste sentido, o objetivo deste estudo con-
sistiu em desenvolver o diagnostico ambiental do córrego São Domingos, situado no mu-
nicípio de Espinosa - MG, enfatizando as atividades antrópicas envolvidas nos processos 
de degradação e assoreamento apresentados pelo mesmo, visando propor medidas de mi-
tigação e possível recuperação. Utilizou-se como metodologia ferramenta de satélite para 
confecção de mapas, seguido de visitas in loco para identificação e avaliação dos impactos 
encontrados para posterior elaboração de matrizes. Os resultados obtidos demonstraram o 
real estado degradativo da área em questão, decorrentes de ações antropogênicas. As matrizes 
propostas servirão como instrumento de auxílio na elaboração de planos de gestão ambien-
tal. Portanto, pode-se concluir que a conversação do meio ambiente e consequentemente dos 
recursos naturais é responsabilidade comum de todos, em uma perspectiva de uma urbaniza-
ção planejada, baseada no crescimento econômico e no equilíbrio ecológico.
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O solo é fundamental para abrigar e fixar as plantas, armazenar água e fornecer os nu-
trientes essenciais à vida vegetal (ALCARDE et al, 1998). Neste contexto, é necessária a 
avaliação da fertilidade do solo, que é a capacidade de fornecimento dos nutrientes ne-
cessários para o ótimo crescimento e desenvolvimento das plantas. Objetivos: O presente 
trabalho teve por objetivos caracterizar e verificar a fertilidade do solo de um sítio situado 
nas Cabeceiras, avaliar o efeito de diferentes fertilizantes, químicos e naturais, na for-
mação de mudas de melancia (Citrullus lanatus), verificar a ação de microrganismos na 
fertilização do solo através da bioestimulação. Metodologia: O solo escolhido para fins 
de estudo foi de um sítio localizado a 22 km de Montes Claros/MG, saída pela BR 135, 
na região conhecida como Cabeceiras. As amostras de solo foram coletadas na parte mais 
baixa do terreno, cada cova no qual se retirou o solo possuiu 12 cm de profundidade e 22 
cm de diâmetro, sendo que foi deixada uma distância de 30 cm de uma coleta a outra. Fo-
ram feitas análise físicas, químicas e biológicas do solo. As sementes de melancia- Citrullus 
lanatus- foram semeadas em 5 vasos diferentes, sendo: solo controle, solo e esterco, solo e 
fertilizante NPK, solo e terra preta, solo e ágar nutriente, irrigados diariamente segundo 
uma planilha para cálculo da evapotranspiração de referência (ETo). As sementes foram 
adquiridas do mesmo fornecedor ISLA PAK, lote 36513-52, com previsão de germinação 
de 5 a 14 dias. Foram abertas 9 covas e em cada cova foram colocadas 3 sementes a 2 cen-
tímetros de profundidade, totalizando 27 sementes por vaso. Os vasos foram acondicio-
nados no mesmo local, portanto recebeu luz solar na mesma proporção. Resultados: As 
análises do solo do sítio confirmaram a sua baixa produtividade, apresentando-se como 
um solo ácido. Verificou-se a capacidade de fornecimento dos nutrientes necessários para 
o ótimo crescimento e desenvolvimento das plantas. Os resultados obtidos em 15 dias de 
observação mostraram uma maior eficácia na formação de mudas de melancia no vaso 
que foi adicionado solo e terra preta, com 19 sementes germinadas. Nos solos controle, 
fertilizante NPK e ágar nutriente, 6, 1 e 2 sementes germinaram, respectivamente. Não 
houve germinação no esterco. Conclusão: Como tratamento para a melhoria da fertilida-
de, a terra preta adicionada ao solo mostrou-se, nas condições estudadas a mais eficiente, 
pois melhor propiciou a formação de mudas de melancia.
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COMPOSTAGEM COMO FORMA DE ADUBO PARA DIMINUIÇÃO DE 
INSUMOS QUÍMICOS

JÉSSICA PAULISTA DOS SANTOS1; AMANDA APARECIDA DE OLIVEIRA NEVES2.

1Acadêmico Curso de Engenharia Ambiental das Faculdades Santo Agostinho.
2Professor do Curso Engenharia Ambiental das Faculdades Santo Agostinho, 
Especialista, Mestre ou Doutor em Ciências do Solo pela Universidade Unesp- 
Jaboticabal. * Autor correspondente: amandaneves@yahoo.com.br

Introdução: Os problemas de degradação ambiental causados pelo modelo atual agrícola 
são exaustivamente conhecidos, motivo pelo qual a visão da produtividade e qualidade na 
agricultura brasileira tem que ser contemplada num enfoque ambientalista. O manejo or-
gânico do solo é feito pela reciclagem da biomassa que envolve a preservação dos restos de 
cultura, pela compostagem orgânica, pelo emprego de cobertura morta e outras práticas que 
conduzam à ciclagem de nutrientes. Objetivos: Desta forma o objetivo do trabalho é evi-
denciar a importância da compostagem nos sistemas agrícolas orgânicos, seus benefícios e 
limitações e as técnicas de elaboração de compostos orgânicos diversos. Minimizar o uso de 
insumos sintéticos usados na fertilização do solo, através da compostagem. Fornecimento 
de elementos nutritivos ao solo para promoção e melhoria da nutrição mineral de plantas. 
Fornecimento de matéria orgânica e melhoria das condições físicas do solo. Material e Mé-
todos. A compostagem é um processo microbiológico que trata resíduos biodegradáveis. Os 
resíduos são processados até um tamanho adequado acrescenta-se água permite-se que o ar 
entre para transferir oxigênio a pilha de resíduos e o resíduo é misturado para assegurar a 
degradação uniforme. Os microrganismos se alimentam da matéria orgânica no resíduo e 
produzem dióxido de carbono, deixando um resíduo sólido chamado composto que pode 
ser aplicado ao solo. O processo ocorre basicamente em três fases distintas: Mesofílica pro-
liferação de fungos e bactérias; Termofílica a fase mais longa onde fungos e bactérias com 
capacidade de se reproduzir em elevadas temperaturas entram em cena; Maturação quando 
a decomposição microbiana se completa e a matéria orgânica é transformada em húmus, 
livre de toxidade, metais pesados e patógenos. O produto gerado a partir desse processo de 
degradação recebe o nome de composto orgânico, que é um material estável rico em subs-
tâncias húmicas e nutrientes minerais que pode ser utilizado em hortas, jardins e para fins 
agrícolas, como adubo orgânico, devolvendo a terra os nutrientes que necessita, e evitando 
o uso de fertilizantes sintéticos. Quanto menor for o tamanho das partículas, maior é a sua 
área de superfície específica e, portanto, mais fácil é o ataque microbiano ou a disponibilida-
de biológica das partículas. Resultados: O composto obtido, com toda a variedade biológica 
de restos de alimentos, foi considerado rico em húmus e minerais como Fósforo e Potássio, 
que são de grande importância para o crescimento da planta além de enriquecimento do 
solo. Conclusões: O trabalho realizado está em processo de implementação, onde os pri-
meiros testes, foram realizados na doação de mudas de hortaliças, no evento da Cidada-
nia Universitária, usamos como adubo a compostagem, gerada dos restos de alimento de 
domicílios de alunos da faculdade. O projeto principal está em processo licitatório, para o 
fechamento de um espaço doado pela prefeitura do município, para a montagem de uma 
horta comunitária, onde teremos como adubo a compostagem.
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CONSTRUÇÃO DE UM AMOSTRADOR DE MP SEDIMENTÁVEL PARA 
MONITORAMENTO PONTUAL DA TAXA DE POEIRA SEDIMENTÁVEL TOTAL 

ORIUNDA DE UMA INDÚSTRIA DO SEGMENTO SIDERÚRGICO

RAFAELA CHAVES 1; FERNANDA CRISTINA FONSECA CAMAGO2

1Acadêmico do Curso de Engenharia Ambiental das Faculdades Santo Agostinho – 
unidade Sete Lagoas
2Professor do Curso de Engenharia Ambiental das Faculdades Santo Agostinho 
– unidade Sete Lagoas, Mestre em Ciência e Tecnologia das Radiações, Materiais e 
Minerais pelo Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear
*Autor correspondente: fcfcamargo@yahoo.com.br

A poluição do ar é caracterizada pela contaminação da atmosfera por resíduos ou pro-
dutos secundários, gasosos, líquidos ou sólidos que na maioria das vezes são origi-
nados por atividades antrópicas. No município de Sete Lagoas são várias as fontes de 
emissão de material particulado (MP), dentre elas podemos destacar as atividades do 
segmento siderúrgico. A emissão de MP na atmosfera pode ocasionar danos ao meio 
ambiente, prejuízos à saúde humana e incômodo relacionado à poeira gerada pela ati-
vidade em questão. Os problemas de saúde como irritação nasal, tosse, bronquite e 
asma dependem do diâmetro das partículas. Estas são classificadas como: grossas são 
as partículas menores que 10 μm (PM10), e finas podem transportar substâncias tóxi-
cas para as vias respiratórias, estas são consideradas as partículas menores que 2,5 μm  
(PM2, 5), podendo penetrar profundamente nas vias respiratórias e atingir os alvéolos pul-
monares, provocando dificuldades respiratórias e por vezes danos permanentes. Além dos 
danos à saúde humana a deposição do MP, emitido pelas indústrias siderúrgicas, é um 
problema comum nas regiões circunvizinhas, ocasionando não só a insatisfação da popu-
lação assim como desvalorização imobiliária da região. Com o propósito de monitorar a 
taxa de poeira sedimentável total originada de uma indústria siderúrgica no município de 
Sete Lagoas, deseja-se construir um amostrador de material particulado sedimentável de 
simples construção e baixo custo, acessível a um acadêmico, para o estudo da qualidade 
do ar. Este trabalho é um projeto que ainda será desenvolvido por um aluno de iniciação 
científica das Faculdades Santo Agostinho de Sete Lagoas.
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INTRODUÇÃO

No ano de 2010 foi criada a Política Nacional de Resíduos sólidos, esta foi promulgada 
pela Lei Federal nº. 12.305/2010 e regulamentada pelo Decreto Federal nº. 7.004/2010. A 
PNRS tem como finalidade solucionar ou ao menos amenizar o manejo inadequado dos 
resíduos sólidos. Em seu Art. 3º, inciso XVI define resíduos sólidos como qualquer mate-
rial, substância, objeto ou bem descartado oriundo de atividades humanas em sociedade, 
a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos 
estados sólidos ou semi-sólidos. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
na NBR 10.004/2004 classifica os resíduos sólidos conforme a sua periculosidade, sendo 
divididos em três classes: Classe I (Resíduo Perigoso), Classe II (Resíduo Não Perigoso), 
Classe IIA (Resíduo Não Inerte) e Classe IIB (Resíduo Inerte).  A PNRS classifica os re-
síduos sólidos levando em consideração o local de geração e sua periculosidade. No Art. 
13º, Inciso I os resíduos são classificados como: resíduos domiciliares, resíduos de limpeza 
urbana, resíduos sólidos urbanos, resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores 
de serviços, resíduos sólidos dos serviços públicos de saneamento básico, resíduos indus-
triais, resíduos de serviço de saúde, resíduos da construção civil, resíduos agrossilvopas-
toris, resíduos de serviços de transportes e resíduos de mineração. E quanto a sua pericu-
losidade, no Inciso II, são classificados como resíduos sólidos perigosos e não perigosos.

O gerenciamento dos resíduos sólidos é composto por importantes etapas: acondiciona-
mento, coleta, transporte, tratamento e destinação final. Para que o gerenciamento ocorra 
de forma efetiva é necessário que haja um grande envolvimento do poder público e dos 
geradores dos resíduos. Esta responsabilidade é abordada por BARROS (2012, pag. 05), 
onde o autor defende que o efetivo gerenciamento sustentável de resíduos sólidos depen-
de de uma abordagem integrada em um sistema de responsabilidade compartilhada, e 
ainda que, as ações sejam amparadas por um regime jurídico, tecnologias disponíveis e 
participação pública. Com exceção dos resíduos sólidos domiciliares, os demais são de 
responsabilidade do gerador, ou seja, o mesmo deve realizar possíveis tratamentos, coleta, 
transporte e destinação final. No que se refere aos resíduos sólidos domiciliares o setor 
público começa ser responsável pelo mesmo a partir da coleta, assim sendo a população 
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deverá realizar o acondicionamento adequado para os resíduos gerados. Conforme BAR-
ROS (2012, pag. 63) a etapa do acondicionamento é essencial para a gestão dos resíduos 
sólidos, sendo que reflete nas próximas, como o transporte. Assim estes devem ser acondi-
cionados em conformidade com as suas características, devendo o recipiente conter com-
patibilidade mecânica e química como mesmo. 

Apesar da existência de uma Política Nacional de Resíduos sólidos, ainda enfrenta-se um 
grande problema quanto à disposição inadequada dos resíduos sólidos. A ausência de efi-
cientes sistemas de coleta, e conseqüentemente a inadequada disposição, constitui em um 
grande risco a saúde pública e a potencializa a degradação ambiental. O descarte inade-
quado do lixo traz grandes conseqüências como, por exemplo, a sujeira nas ruas, obstru-
ção dos passeios públicos, poluição visual, contaminação do solo e dos lençóis freáticos, 
alagamentos e inundações em períodos de chuva, proliferação de endemias e aumento de 
gastos públicos com limpeza urbana. 

O presente trabalho tem por objetivo identificar pontos de descarte inadequado de resí-
duos sólidos na cidade de Bocaiúva/MG, através do georrefenciamento dos pontos, cálcu-
lo do volume e caracterização dos resíduos.

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho foi desenvolvido na cidade de Bocaiúva/MG. O município de Bocaiúva 
localiza-se na região Norte do Estado de Minas Gerais, a 369 km da capital mineira. Possui 
uma área total de 3.232 km2 e uma população, estimada em 46.623 habitantes para o ano de 
2009, tendo uma densidade demográfica de 14,4 habitantes por km2, segundo IBGE. Para 
georreferenciar os pontos de descarte foi utilizado um GPS marca Garmin Etrex 10. 

Figura1: Localização Georreferenciada dos pontos de descarte identificados

Para calcular o volume dos resíduos, os mesmos foram equiparados a um trapézio. No 
primeiro momento, com o auxílio de uma trena, mediu-se a largura e comprimento da 
base, e logo após mediu-se a largura do topo do monte, sendo considerada para efeito dos 
cálculos como base menor. E por fim mediu-se a altura.  O cálculo do volume foi feito 
através da seguinte equação:
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Equação (1)                Onde:

V=              a = altura    
                   b = base maior
                   c = base menor
                   d = profundidade

   
Figuras 2 e 3: Disposição inadequada de Resíduos Sólidos, pontos identificados.

RESULTADOS E DISCURSÃO

No dia 22 de maio de 2015, foram analisados alguns lotes baldios na região sudeste da 
cidade. Após a análise, obteve a seguinte tabela abaixo como resultado.

Tabela 1: Parâmetros identificados.
PONTO COORDENADAS VOLUME (M³) CARACTERÍSTICAS
01 17° 7’41.63”S 43°48’26.52”O 1,19 100% resíduo de construção civil
02 17° 7’41.73”S 43°48’26.58”O 0,7 100% resíduo de construção civil
03 17° 7’41.87”S 43°48’26.53”O 0,49 100% resíduo de construção civil
04 17° 7’41.65”S 43°48’26.58”O 0,68 100% resíduo de construção civil
05 17° 7’41.82”S 43°48’26.71”O 1,18 100% resíduo de construção civil

06 17° 7’41.95”S 43°48’26.97”O 1,55 80% resíduo de construção civil e 
20% resíduo de poda

07 17° 7’43.09”S 43°48’27.76”O 1,18
10% resíduo de poda 60% resíduo 
de construção civil e 30% RS do-
miciliar

08 17° 7’43.32”S 43°48’27.89”O 0,21 100% resíduo de construção civil
09 17° 7’44.14”S 43°48’27.82”O 6,06 100% resíduo de construção civil
10 17° 7’44.08”S 43°48’28.04”O 2,07 100% resíduo de construção civil
11 17° 7’42.34”S 43°48’35.30”O 0,29 100% resíduo de construção civil

12 17° 7’42.89”S 43°48’36.15”O 4,05 80% resíduo de construção civil e 
20% resíduo de poda

13 17° 7’43.06”S 43°48’35.65”O 1,47 10% resíduo de construção civil e 
90% resíduo de poda

14 17° 7’44.08”S 43°48’37.74”O 4,36 100% resíduo de construção civil
15 32 Pontos 139,52 100% resíduo de construção civil

TOTAL 165
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Para obtenção do volume do ponto 15 (quinze) foi feito uma média do volume, uma vez 
que o local possuía mais de 30 (trinta) montes de entulhos. Após a observação das carac-
terísticas dos resíduos, conclui-se que a grande maioria se tratava de resíduos sólidos de 
construção e demolição (Figura 7)

Figura 7: Características dos Resíduos. Tipo X Volume (m³).

As construções civis contribuem de forma bastante signifi cativa com geração de resíduos 
sólidos, elas representam 50% do total gerado no Brasil. Diante disso, foi criada no ano 
de 2013, a Resolução CONAMA nº. 307. Esta resolução estabelece diretrizes, critérios e 
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.

Os resíduos da construção civil são classifi cados conforme a Resolução Conama nº. 
307/2002 e Resolução 348/2004. Os mesmos são subdivididos em três classes: Classe a 
(Resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados), Classe B (Resíduos recicláveis para 
outra destinação), Classe C (Resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 
ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem) e a Classe D (Re-
síduos perigosos oriundos do processo de construção). 

CONCLUSÃO

Após o estudo conclui-se que mesmo com a criação de várias leis regulamentando a for-
ma correta de gerenciamento dos resíduos sólidos, o seu manejo inadequado ainda se faz 
presente. Diante disso pode-se afi rmar que existe falha na aplicabilidade destas. E ainda, 
e isso é relevante ressaltar, que existe uma grande lacuna na conscientização da popula-
ção, que conduz o cidadão a dispor do seu resíduo de forma inconsciente e prejudicial à 
sua própria sobrevivência. Assim como em todo o Brasil, a cidade de Bocaiúva/MG está 
repleta de pontos de despejo inadequado de resíduos sólidos, e em sua maioria oriundos 
de demolições e construção civil. Durante o trajeto deste trabalho pôde-se observar vá-
rias construções novas e outras em andamento. Assim conclui-se que grande acúmulo de 
entulhos nos lotes baldios pode ter relação de causa com o crescimento da cidade nesta 
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região. É preciso urgentemente que os gestores busquem o crescimento sustentável das 
cidades, priorizando o meio ambiente e os seus recursos. Assim conclui-se que uma ges-
tão ideal é aquela que consegue conciliar o desenvolvimento com o equilíbrio ambiental 
e conseqüentemente garante a saúde e a vida. Este trabalho conclui ainda que, em se tra-
tando da gestão de resíduos sólidos, o cidadão tem suma importância uma vez que a sua 
atitude tem grande interferência em todo o processo.
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Resumo: A evolução humana bem como a continuação da espécie está diretamente ligada 
a uma gestão sustentável da vida no planeta. No entanto, quando se trata de meio ambien-
te, a maioria das pessoas entende apenas como relação fauna X flora, não incluindo, por-
tanto, as cidades e os próprios seres humanos. Assim, os problemas ambientais aumentam 
a cada dia, principalmente no que tange o uso, ocupação e parcelamento do solo urbano, 
com vistas ao papel desempenhado pelos assentamentos habitacionais designados à po-
pulação de baixa renda. A evolução das construções irregulares resulta na degradação 
ambiental, afetando, desta forma, não só a população residente nestes locais, mas toda a 
sociedade, devido à depredação do meio ambiente e à ampliação de custos desnecessários 
para reparação. Dentro deste contexto, o presente trabalho teve como objetivo principal a 
elaboração de um Diagnóstico Ambiental em uma zona de proteção ambiental degradada 
por ocupação irregular para ser apresentado à Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 
de Belo Horizonte (COMDEC), órgão responsável pela prevenção, mitigação, preparação, 
resposta e recuperação dos desastres ocorrentes no referido município, através de levan-
tamento de informações “in loco”. Delimitou-se e mapeou-se, via imagens satélite, a área 
de estudo, realizou-se análises química e microbiológica de água do Ribeirão Onça, que 
margeia a comunidade e elaborou-se o Diagnóstico Ambiental em forma de relatório, 
com os resultados obtidos e apresentou-se à COMDEC. De acordo com as análises, que 
indicaram presença de bactérias do grupo coliforme e níveis de fósforos totais em nível 
maior que o permitido pela Resolução CONAMA 357/05, concluiu-se que as ocupações 
irregulares, bem como os resíduos gerados por estas trazem problemas graves no que diz 
respeito ao meio ambiente e à própria saúde da população, além de problemas socioeco-
nômicos. Desta forma, deve ser estudada a criação de uma Área de Preservação Perma-
nente (APP) no local, de forma a proteger a população ribeirinha de possíveis doenças por 
águas contaminadas, e recuperar os danos causados com o despejo de resíduos e esgotos 
sanitários no curso d’água.

Palavras-chave: Diagnóstico ambiental; Ocupação irregular; Área degradada; Educação 
ambiental.

Abstract: The human evolution, as well as the continuation of the species is directly linked 
to the sustainable management of life on the planet. However, when it comes to the envi-
ronment, most people only understands ratio X flora and fauna, including not therefore 
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cities and human beings themselves. Thus, environmental problems increase every day, 
especially regarding the use, occupation and division of urban land, with a view to the role 
of housing settlements designated for low-income population. The evolution of irregular 
constructions results in environmental degradation, affecting in this way, not only the 
resident population in these places, but the whole society, because of the destruction of 
the environment and the expansion of unnecessary costs for repair. Within this context, 
this study aimed to the preparation of an Environmental Diagnosis in an environmental 
protection zone degraded by illegal occupation for submission to the Municipal Civil De-
fense Coordinator of Belo Horizonte (COMDEC), the body responsible for the preven-
tion, mitigation, preparedness, response and recovery from disasters occurring in that 
municipality, by gathering information “on site”. Delimited up and it was mapped, satellite 
imagery, the study area was held chemical and microbiological analyzes of water from Ri-
beirão Onça, which borders the community and elaborated the Environmental Diagnosis 
in report form, with results and presented to the COMDEC. According to analyzes, which 
indicated the presence of coliform bacteria and levels of total matches at higher level than 
allowed by CONAMA 357/05, it was found that irregular occupations as well as the resi-
dues generated by these bring serious problems with respect to the environment and the 
own health of the population, and socioeconomic problems. In this way, it should be given 
to creating a Permanent Preservation Area (PPA) in place in order to protect the local 
population from possible diseases by contaminated water, and recover damages caused by 
the dumping of waste and sewage in the course d of water.

Keywords: Environmental assessment; Uneven occupation; Degraded area; Environmen-
tal education.

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento humano só é caracterizado quando os benefícios ampliam a capaci-
dade de uma pessoa a ter um nível de vida digno (VEIGA 2006; HACON E LOUREIRO, 
2014), ou seja, tanto a evolução humana quanto a continuação da espécie estão diretamen-
te ligadas a uma gestão sustentável da vida no planeta.

Entretanto, conforme observado por Noronha e Centa (2005) e Hacon e Loureiro (2014), 
no que diz respeito ao meio ambiente, são poucas as pessoas que incluem como parte do 
meio ambiente global, as cidades e os seres humanos. Para a maioria, a relação se dá ape-
nas entre flora e fauna. Além disso, também existem aqueles que se demonstram como 
meros espectadores, visto que não buscam compreender as ações e atitudes que podem 
contribuir ou piorar os impactos e degradações causadas ao meio ambiente.

Segundo Grostein (2001) e Santana (2011), os problemas ambientais urbanos, no que tan-
ge o uso, ocupação e parcelamento do solo, são oriundos do crescimento populacional 
desordenado, com vistas ao papel desempenhado pelos assentamentos habitacionais de-
signados à população de baixa renda.

Logo, conclui-se que, a fim de se obter um crescimento coerente, aliado ao respeito ao 
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meio ambiente, bem como a melhor qualidade de vida da sociedade, uma boa gestão do 
parcelamento do solo é tida como condição indispensável, uma vez que, de acordo com 
Pinto (2003) e Jelinek (2010), esta é a regulamentação jurídica pela qual se constitui a ur-
banização, além de ser a etapa mais importante na construção da malha urbana.

A educação ambiental surge, portanto, como ferramenta importante, devendo ser im-
plantada pelo governo local e pela sociedade como estratégia de melhoria, visando levar 
conhecimento à comunidade e, por consequência, obter uma mudança nas atitudes e in-
terações do ser humano com o meio (TREIN, 2008).

Contudo, existem algumas restrições para o parcelamento em áreas urbanas, regulamen-
tadas no Art. 3º, parágrafo único, incisos I a V, da Lei nº 6.766/79, descritas a seguir:

Parágrafo único – Não será permitido o parcelamento do solo:
I.  em terrenos alagadiços e sujeitos à inundação, antes de tomadas as providências para 

assegurar o escoamento das águas;
II.   em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que 

sejam previamente sanados;
III.  em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se aten-

didas exigências específicas das autoridades competentes;
IV.  em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação;
V.  em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições 

sanitárias suportáveis à sua correção (BRASIL 1979).

Apesar do Art. 6º da Constituição Federal de 1988 garantir a moradia como direito social, 
a dificuldade no equilíbrio da distribuição de renda, a urbanização acelerada e desordena-
da ocorrente no Brasil, e a ausência do Estado têm refletido diretamente no aumento de 
ocupações urbanas clandestinas (PIOLI E ROSSIN, 2006; PINHO E FREITAS, 2013), que, 
são consideradas como soluções técnicas para a obtenção deste direito e, segundo Ribeiro 
(2005) e Pinho e Freitas (2013), ainda que irregulares, devem ser observadas como o tipo 
de construção acessível à população de baixa renda.

Mas, a evolução destas construções irregulares resulta na exacerbação de práticas que de-
predam o meio ambiente, causando erosões nos solos, desabamentos, enchentes, poluição 
dos mananciais e desmatamentos (GROSTEIN, 2001; SANTANA, 2011), sendo a degra-
dação ambiental um dos problemas mais preocupantes enfrentados nestas áreas.

A degradação ambiental é definida como sendo qualquer “alteração adversa das caracte-
rísticas do meio ambiente” (BRASIL, 1981).

Desta forma, a ocupação urbana irregular afeta não somente a população que ali reside, 
mas estende-se também a toda a população, devido às externalidades supracitadas e, ain-
da, pela ampliação de custos desnecessários.
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Tendo-se como alarmante o problema das ocupações urbanas clandestinas, o presente 
projeto tem como objetivo geral a elaboração de um Diagnóstico Ambiental em uma zona 
de proteção ambiental degradada por ocupação irregular, devidamente caracterizada em 
tópico específico abaixo.

Ainda, como objetivos específicos, têm-se a obtenção de outorga de direito de uso e ima-
gem do local de estudo, a delimitação e mapeamento da área, levantamento de informações 
in loco com recolhimento de amostra de água para análise e a elaboração de um relatório 
dos resultados obtidos com propostas de melhorias para ser apresentado à COMDEC-BH 
de Belo Horizonte, que é o órgão responsável pela prevenção, mitigação, preparação, res-
posta e recuperação dos desastres ocorrentes no município supracitado.

2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

A área degradada, objeto de estudo, está localizada entre o bairro Novo Arão Reis e Ouro 
Minas, região norte de Belo Horizonte, conforme MAPA 1, entre as coordenadas geográ-
ficas: 19º50’43.8”S e 43º54’43.8”W.

 
Mapa 1 – Município de Belo Horizonte com Ampliação da Área de Estudo. Fonte – Arcgis (adaptado), 

2015.
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De acordo com o Art. 7º, inciso I, da Lei nº 7.166/96, que dispõe sobre o Parcelamento, 
Ocupação e Uso do Solo, a região pertence ao Zoneamento ZP-I, caracterizada por ser 
uma área de proteção ambiental com risco geológico e com permissão de ocupação me-
diante condições especiais (BRASIL 1996).

No local, onde corre parte do Ribeirão do Onça, há existência de uma cachoeira, além de 
várias construções residenciais precárias e irregulares, e vasta degradação ambiental, co-
locando em risco a saúde, a segurança e a qualidade de vida da comunidade.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Elaborou-se um ofício constando os objetivos do estudo com as devidas características da 
área e apresentou-o à COMDEC-BH, e obteve-se a anuência para utilização de imagens, 
bem como visitas ao local durante o período compreendido entre os meses de Fevereiro e 
Junho do ano de 2015.

Delimitou-se a área de estudo através da ferramenta Arcgis, em conjunto com imagem 
satélite disponibilizada pelo Google Maps, conforme FIG. 1 abaixo.

Figura 1 - Delimitação da Área. Fonte – Google Maps (adaptado), 2015.

Fez-se uma revisão bibliográfica a respeito dos impactos diretos e indiretos causados por 
ocupação irregular em zona de proteção ambiental e as estratégias para melhor recupera-
ção da área degradada, de acordo com a legislação vigente.

Realizaram-se duas visitas técnicas ao local de estudo, nos dias 17 de março de 2015 e no 
dia 2 de junho do mesmo ano, com o intuito de identificar fatores críticos na área, verificar 
e comparar as mudanças na área e apontar as possíveis medidas corretivas.

Recolheu-se 500 ml de água do Ribeirão Onça, próximo à queda d’água da cachoeira, em 
garrafa plástica, envolveu-a em saco, também plástico, e guardou-a em caixa de isopor 
resfriada por bolsas de gelo reutilizável, conforme demonstrado na FIG. 2.
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Figura 2 – Recolhimento da Amostra de Água. Fonte – Autores, 2015.

3.1 ANÁLISE MICROBIANA

Fez-se a análise microbiana em triplicata, devido ao recolhimento de apenas uma amostra 
de água, e utilizou-se:

12 tubos de ensaio;
1 estante para tubo de ensaio;
1 pipeta graduada de 10 ml;
1 pipeta graduada de 1 ml;
Bico de Bunsen;
Caldo lactosado de concentração dupla;
Caldo lactosado de concentração simples;
Caldo lactosado verde brilhante Bile a 2%;
Tubo de ensaio com caldo EC;
Banho-maria;
Água de diluição;
Alça de platina com cabo de Kolle; e,
Estufa bacteriológica.

Realizou-se em 3 etapas: teste presuntivo, teste confirmativo e teste de coliformes termo-
tolerantes.
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Na primeira etapa, tomou-se uma bateria contendo 3 tubos de ensaio distribuídos de 3 
em 3, onde nos 3 primeiros tubos colocou-se o caldo lactosado de concentração dupla 
e inoculou-se, com a pipeta maior, devidamente esterilizada, 10 ml da amostra de água, 
utilizando diluição to tipo 1:1.

Nos 6 tubos restantes, adicionou-se o caldo lactosado de concentração simples. Em 3 des-
tes, inoculou-se 1 ml da amostra, utilizando diluição do tipo 1:10 e, nos outros 3 tubos, 
fez-se a inoculação com 0,1ml da amostra, com diluição do tipo 1:100.

Após as inoculações, agitaram-se as amostras em cada tubo de ensaio, de forma a misturar 
o líquido contido nos mesmos, ilustrado na FIG. 3, e incubou-se em estufa com tempera-
turas entre 34,5º e 35,5ºC durante 24 horas.

Após o período de incubação, retiraram-se as amostras da estufa e analisaram-se os resultados.

Figura 3 – Análise Microbiana/ Etapa 1. Fonte – Autores, 2015.

Na segunda etapa, pegaram-se os tubos do teste anterior, com resultado positivo nas três 
diluições (1:1, 1:10 e 1:100) e colocou-se na estante para tubo de ensaio. Pegou-se outros 
3 tubos de ensaio limpos, adicionou-se o meio de cultura verde brilhante Bile a 2% e colo-
cou-se na estante de tubo de ensaio.

Com o auxílio da alça de platina, previamente flambada e já fria, retirou-se uma porção 
pequena de amostra de cada tubo positivo e realizou-se a repicagem, inoculando a por-
ção nos tubos contendo o meio de cultura. Identificaram-se os tubos, conforme FIG. 4, e 
incubaram-se as amostras durante 24 horas em temperaturas entre 34,5º e 35,5ºC. Após o 
período de incubação, retiraram-se as amostras e analisaram-se os resultados.
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Figura 4 – Análise Microbiana/ Etapa 2. Fonte – Autores, 2015.

Na etapa final, relacionada aos coliformes termotolerantes, separaram-se os tubos do tes-
te presuntivo com resultado positivo e transferiu-se com a alça de platina, previamente 
flambada e já fria, uma porção para os tubos de ensaio contendo o meio EC. Misturou-se, 
de forma a deixar homogêneo o líquido contido em cada tubo de ensaio, e deixou-se, em 
banho-maria, durante 24 horas com temperaturas entre 44º e 45ºC e, após este período, 
retirou-se da estufa e analisaram-se os resultados.

Figura 5 – Análise Microbiológica/ Etapa 3. Fonte – Autores, 2015.

3.2 ANÁLISE QUÍMICA

Utilizou-se o Ecokit Água Doce/ Salgada, do fabricante ALFAKIT LTDA, e verificou-se os 
parâmetros para oxigênio dissolvido, pH, amônia indotest e ortofosfato de acordo com o 
manual de instruções disponibilizado pelo referido kit.

Para o Oxigênio Dissolvido (OD), FIG. 6, derramou-se a amostra de água pelas paredes 
da cubeta pequena até a risca de 5 ml, adicionou-se 1 gota do Reagente OD 1, fechou-se a 
cubeta e agitou-se a mistura. Abriu-se a cubeta, adicionou-se 2 gotas do Reagente OD 2, 
fechou-se a mesma e agitou-se a nova mistura. Abriu-se a cubeta, novamente, adicionou-
se 1 medida rasa do Reagente OD 3, com a pazinha nº 2, fechou-se, agitou-se pela última 
vez e analisou-se o resultado, posicionando a cubeta sobre a cartela de cores.
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Figura 6 – Preparação da Análise de OD. Fonte – Autores, 2015.

Para a Amônia Indotest (AI), FIG. 7, encheu-se a cubeta com a amostra de água até a mar-
ca de 5 ml, adicionou-se 3 gotas do Reagente AI 1, fechou-se a cubeta e agitou-se. Abriu-se 
a cubeta, adicionou-se 3 gotas do Reagente AI 2, fechou-se e agitou-se a mistura. Abriu-se, 
novamente, a cubeta, adicionou-se 3 gotas do Reagente AI 3, fechou-se a cubeta e agitou-
se a mistura pela última vez. Aguardou-se 10 minutos, abriu-se a cubeta e analisou-se o 
resultado com auxílio da tabela de cores.

Figura 7 – Reagentes da Análise de AI. Fonte – Autores, 2015.

Na análise de Ortofosfato (Fosfato), colocou-se 5 ml da amostra de água na cubeta, adicio-
nou-se 5 gotas do Reagente Fosfato 1, fechou-se a amostra e agitou-se. Abriu-se a cubeta, 
adicionou-se 1 medida do Reagente Fosfato 2, com a pazinha nº 1, fechou-se e agitou-se a 
mistura, conforme ilustra a FIG. 8. Aguardou-se 10 minutos, abriu-se a cubeta e analisou-
se o resultado de acordo com a tabela de cores.

Figura 8 – Preparação da Análise de Ortofosfato. Fonte – Autores, 2015.

Na medição de pH, mediu-se a amostra de água até a marca de 5 ml da cubeta, adicionou-
se 1 gota do Reagente pH, fechou-se e homogeneizou-se a mistura, ilustrado na FIG. 9. 
Abriu-se a cubeta e analisou-se os resultados comparando com a tabela de cores.
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Figura 9 – Amostra da Análise de pH. Fonte – Autores, 2015.

E, por fim, elaborou-se um relatório com os resultados obtidos, e apresentou-se, este, ao 
órgão competente.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Das condições e padrões que devem ser observadas em águas doces Classe 3, em análise 
visual pode-se observar a presença de espumas, óleos e graxas, FIG. 10 (1), além de pre-
sença de substâncias que provocam odor.

Ainda, bem próximo à margem do rio, há a existência de um pequeno depósito de lixo, 
FIG. 10 (2), que pode acarretar em liberação de líquidos na água.

Figura 10 – Presença de Espuma (1) e Depósito de Lixo (2). Fonte – Autores, 2015.

4.1 Análise microbiana

A análise, que teve como objetivo identificar a existência da bactéria Escherichia coli (E. 
Coli) foi positiva nas três etapas. A confirmação dos testes se deu pela verificação da pre-
sença de gás dentro dos tubos de ensaio, após o período de incubação de cada etapa, con-
forme mostrado na FIG. 11.
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Figura 11 – Resultados da Análise Microbiana. Fonte – Autores, 2015.

A Norma Técnica L5. 406 da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) 
(2007), sobre a determinação de coliformes termotolerantes em amostras, descreve, que 
os coliformes fermentam a lactose, produzindo aldeído, ácido e gás a 35ºC em 24-48 ho-
ras, e os coliformes termotolerantes fermentam a lactose e produzem gás e ácido entre 44º 
e 45ºC, confirmando, assim, o resultado supracitado dos testes realizados.

Dentre os microrganismos patogênicos existentes, o grupo dos coliformes, bactérias de 
origem fecal são os contaminantes de maior relevância (BORELI et. al, 2014), visto que a 
poluição das águas por material fecal faz com que esta água se torne um veículo de trans-
missão de doenças infecciosas (CETESB, 2007).

 4.2 Análise química

Oxigênio Dissolvido (OD)

Apesar de ter-se obtido o resultado de 9,0 mg/L O2, demonstrado na FIG. 12, o teste não é 
confiável por não ter sido realizado no momento exato da coleta da amostra, se tornando, 
portanto, inconclusivo. O valor obtido é considerado alto, quando se trata de uma água 
contaminada.

Figura 12 – Resultado Oxigênio Dissolvido. Fonte – Autores, 2015.
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O oxigênio dissolvido (OD) é um dos fatores limitantes para a manutenção da vida aquá-
tica e de processos de autodepuração, sendo, a queda de concentração deste nos corpos 
d’água, uma das causas mais frequentes da mortandade. Esta queda de concentração pode 
ocorrer devido à presença de bactérias que, ao fazerem a degradação da matéria orgânica, 
utilizam o oxigênio em seus processos respiratórios (CETESB, s/d).

Segundo a Resolução CONAMA 357/05, o valor estabelecido de OD não deve ser inferior 
a 4,0 mg/L.

Potencial Hidrogeniônico (pH)

A análise, conforme mostra a FIG. 13, obteve um valor aproximado a 7,5. De acordo com 
a escala de pH, que varia do 0 ao 14, este resultado informa que a amostra de água possui 
potencial hidrogeniônico neutro, com tendência ao básico. Entretanto, o resultado pode 
ter sofrido alteração, já que a análise não foi realizada no momento da coleta da amostra, 
ou seja, o valor obtido não é confiável.

Figura 13 – Resultado pH. Fonte – Autores, 2015.

O pH é um parâmetro importante a ser analisado, pois influencia diretamente não só so-
bre os ecossistemas aquáticos, mas, também, em diversos equilíbrios químicos que ocor-
rem naturalmente, ou em processos de tratamento de águas (CETESB, s/d).

De acordo com a CETESB (s/d), os critérios de proteção da vida aquática fixam o pH entre 
6 e 9.

Amônia Indotest (AI)

Nesta análise obteve-se o valor de 3,0 mg/L N-NH3, FIG. 14. A análise do resultado, no 
entanto, depende do teste de pH.
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Figura 14 – Resultado Amônia Indotest. Fonte – Autores, 2015.

Segundo a Resolução CONAMA 357/05, o limite de amônia estabelecido para pH ≤7,5 é 
de 13,3 mg/L; para 7,5 < pH ≤ 8,0 é de 5,6 mg/L; para 8,0 < pH ≤ 8,5, é de 2,2 mg/L; e, para 
pH > 8,5, de 1,0 mg/L (BRASIL, 2005).

Embora esteja presente nos corpos d’água como produto da degradação de compostos orgâni-
cos e inorgânicos do solo e da água, por trocas gasosas com a atmosfera, entre outros, a amônia 
também é um elemento comum no esgoto sanitário, sendo resultante de descargas de efluentes 
domésticos ou industriais, e confere toxicidade à agua (REIS E MENDONÇA, 2009).

Ortofosfato (fosfato)

Alcançou-se o resultado de 1,0 mg/L PO4, segundo a cartela de cores, FIG. 15.

Figura 15 – Resultado Ortofosfato. Fonte – Autores, 2015.

Esta análise buscou avaliar a quantidade de fósforo total presente na amostra de água 
coletada, já que este elemento aparece em águas, principalmente, devido à descarga de 
esgotos sanitários.

A CONAMA 357/05 estabelece que o nível de fósforos totais em ambientes lóticos deve 
ser de 0,15 mg/L.
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5 CONCLUSÃO

Com os resultados obtidos nas análises, pode-se concluir que a ocupação irregular em 
torno de um curso d’água traz consigo graves problemas ambientais, sociais e socioeco-
nômicos.

Os resíduos domésticos, de construção civil, industriais e esgotos sanitários que são des-
pejados ao longo do rio pelas comunidades mais próximas, além de causarem o assorea-
mento do rio, são responsáveis pelo surgimento e crescimento de microrganismos, bem 
como outros elementos indicadores de poluição, conforme indicado pelos resultados das 
análises para Coliformes Totais, Coliformes fecais e de Ortofosfato.

Desta forma, se faz necessária à adoção de medidas corretivas para reduzir o impacto ge-
rado com as ocupações irregulares no local, bem como estudar a possibilidade de criação 
de uma Área de Preservação Permanente (APP), dado que a Lei 12.651/12 do novo Có-
digo Florestal define como APP as áreas situadas ao longo dos rios ou de qualquer curso 
d’água, e, ainda, estabelece os limites de uso às margens, que variam entre 30 e 500 m, de 
acordo com a largura do curso d’água (BRASIL, 2012).

Com isto, elaborou-se um relatório de Diagnóstico Ambiental com propostas de melho-
rias, disposto no Apêndice A, que foi apresentado à Coordenadoria Municipal de Defesa 
Civil de Belo Horizonte, a fim de contribuir para o restabelecimento da vegetação e do 
solo, e diminuir a crescente degradação ambiental na área.
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ESTUDO DO PERFIL DE RESISTÊNCIA DE ESCHERICHIA COLI NO VIEIRA, 
MONTES CLAROS/MG

MELO, ALYSSON NUNES DE1; PROFª. MSC. MÔNICA DURÃES BRAGA1

1Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas Santo Agostinho.

À má utilização dos elementos naturais pode originar centenas de desequilíbrios ambien-
tais que possibilitam alterações e distúrbios quase irreversíveis em determinada diversida-
de, motivando espécies de seres vivos a se adaptarem e, com efeito, serem mais resistentes. 
Entre estas espécies que pode adquirir e desenvolver essa evolução estar a Escherichia coli, 
microrganismo do qual pertence à família das Enterobacteria e classificada como coli-
forme termotolerante causadora de inúmeras doenças como Diarreias, Infecções urinarias, 
Peritonite, Meningite e Síndrome Hemolítico-urêmica. Este trabalho tem por objetivo veri-
ficar a presença e determinar o grau de resistência antimicrobiana de E. coli e Coliformes 
termotolerantes coletados nas águas do Rio Vieira em Montes Claros/MG. Bacia no qual, 
utilizado como receptáculo para efluentes sanitários é também o principal curso hídrico 
da região, sendo uma das fundamentais fontes de abastecimento da população rural e 
devidos fins que necessitam de seu uso. Coletou-se quatro amostras ao longo do curso 
hídrico, onde foram analisados em um período não superior que 24 horas. A metodologia 
utilizada foi a técnica de tubos múltiplos utilizando o caldo Rapid Hicoliform Broth. Para 
este procedimento foi preciso preparar 15 tubos para cada amostra, divididos em grupos 
de cinco que foram inoculados com concentrações de 1mL, 0,1 mL e 0,01 mL da amos-
tra, que ao término do procedimento foi levados a incubação a 35-37°C em 24 horas. Os 
resultados foram que os tubos apresentaram uma cor verde azulada onde obteu-se evento 
positivo, e desse modo, os tubos foram submetidos à presença de luz ultravioleta a 365nm, 
confirmando assim, a presença de E. coli no meio. Em seguida as amostra que confirmaram a 
presença da bactéria foram submetidas ao teste de sensibilidade a antimicrobianos (TSA). O 
método executado foi o método de Kirby-Bauer recomendado pela ANVISA. Para este tipo 
de análise, se utilizou discos de papel impregnados com Ciproflacina (5μg/mL), Gentamicina 
(10μg/mL) e Tetraciclina (30μg/mL).

Palavras-chave: Resistência, Enterobactérias, Coliformes termotolerantes, Antimicro-
bianos.
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EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA UNIDADE 
DE CONSERVAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DA LAPA GRANDE – PELG – 

MONTES CLAROS/MG

NARCISO DE PAULO JUSTINO ALVES¹

1Pós-graduado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional pela Universidade 
Estadual de Montes Claros

Introdução: O Parque Estadual da Lapa Grande, localizado no município de Montes Cla-
ros/MG é uma das Unidades de Conservação amostral do Estado. Este tem oportunizado 
experiências e práticas em Educação Ambiental - EA para a população interessada nos 
contextos de preservação do Meio Ambiente, pois dentro da sua área de conservação pos-
sibilita trabalhar com uma diversidade de ferramentas voltadas para os recursos naturais, 
favorecendo assim, a solidificação de uma Educação voltada para a sustentabilidade. Em 
2010, a partir de iniciativas do Instituto Estadual de Florestas – IEF, Secretaria de Edu-
cação do Município, Universidade Estadual de Montes Claros, Universidade Federal de 
Minas Gerais, em uma parceria, desenvolveram um Projeto de Educação Ambiental que 
aproximou a comunidade escolar do município à realidade da Unidade de Conservação 
do referido Parque. Objetivo: O objetivo deste artigo é descrever sobre as etapas e ações 
desenvolvidas no âmbito da EA, através da parceria entre as Universidades, o IEF e a SME, 
por intermédio da comunidade escolar situada no entorno do Parque. Material e Méto-
dos: A metodologia utilizada esta baseada na descrição das fases e aplicativos específicos 
para a execução do Projeto Gestão de Competências em Educação Ambiental no Ensi-
no Público- Modalidade Unidade de Conservação, bem como os resultados alcançados. 
Resultados: Os resultados obtidos com a realização do projeto foram satisfatórios, pois 
os gestores e educadores das escolas entenderam o chamado em prol do meio ambien-
te. Nos dias 24 e 25 de março de 2010, foi realizado no auditório do Centro de Ciências 
Biológicas e da Saúde - CCBS na Universidade Estadual de Montes Claros, a primeira 
etapa do projeto, onde compareceram representantes de 10 escolas do entorno da UC´s, 
além de funcionários do Centro de Controle de Zoonoses do município. Conclusões: 
Na contramão desse novo cenário de degradação ambiental as Unidades de Conservação 
vêm dialogar com a comunidade a respeito da preservação ambiental. A EA passou a ser 
importante ferramenta de sensibilização em prol do meio ambiente. Observa-se que todos 
envolvidos no projeto: escolas, educadores, colaboradores entenderam a importância do 
Parque Estadual da Lapa Grande, todavia por falta de cultura de preservação ambiental 
dos espaços naturais, pode se afirmar que, este projeto deu início a uma série de outros 
eventos necessários à mudança de posturas da sociedade, no que diz respeito à conserva-
ção e preservação de UC’s.
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GERMINAÇÃO E PRODUÇÃO DE MUDAS DE PEQUIZEIRO (CARYOCAR 
BRASILIENSE CAMB.)

SOUSA, E.O.1; BARBOSA, S.S.1; FERNANDES, K.O.2; COELHO, F.L.2; PINHO, 
E.F.M.3*

1Acadêmico do Curso de Engenharia Ambiental. Faculdades Santo Agostinho.
2Professor do Curso de Engenharia Ambiental das Faculdades Santo Agostinho.
3Professora das Faculdades Santo Agostinho. Engenheira Agrônoma. Doutora em 
Fitotecnia.
*Autor correspondente: emanuellemelo@yahoo.com.br

RESUMO: Uma das espécies do cerrado mais ameaçadas de corte na atualidade é o 
pequizeiro. Sendo assim, a prática de recomposição desta espécie, que agrega valor 
nutricional, econômico e cultural para as populações carentes da zona rural do cerrado é 
necessária. A germinação natural do pequi ocorre, mas de forma muito lenta e, na maioria 
das vezes práticas antrópicas e ações inibitórias interrompem este ciclo natural. Neste sentido, 
o objetivo do presente trabalho é avaliar a germinação e quebra de dormência de sementes 
de Pequi da safra de 2014, dos municípios de Grão Mogol e Japonvar com o uso de ácido 
giberélico. Para o desenvolvimento dos experimentos foram separados 32 frutos para os testes 
de quebra de dormência e germinação. Os tratamentos utilizados foram: frutos de diferentes 
localidades, não escarificados ou escarificados e duas concentrações de ácido giberélico (0  
e 1,0 g/L GA3).  Após a indução dos tratamentos, as sementes foram semeadas em sacolas 
plásticas com capacidade de 3 litros, contendo como substrato a mistura de terra, areia e 
esterco bovino e mantidas em viveiro coberto por sombrite 50%. Após 60 dias foi avaliada a 
porcentagem de germinação. Os frutos de pequi provenientes de Grão Mogol apresentaram 
comprimento, largura e peso médio superiores aos frutos de Japonvar. A combinação do 
ácido giberélico e a escarificação das sementes permitiu uma maior germinação tanto para 
as sementes de Grão Mogol quanto para as de Japonvar, sendo que, para as duas localidades, 
as sementes de Grão Mogol apresentaram taxa de germinação superiores.

Palavras-chave: Pequi, escarificação, dormência, ácido giberélico 

ABSTRACT:  One of the most endangered species of cerrado cut today is the pequizeiro. 
Thus, the practice of recovery of this species, which adds nutritional, economic and cultural 
value to underserved populations in rural cerrado zone is required. The natural germination 
pequi occurs, but only very slowly and mostly anthropogenic practices and inhibitory 
actions interrupts this natural cycle. In this sense, the objective of this study is to evaluate the 
germination and pequi seed dormancy break of the 2014 season, the municipalities of Mogol 
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and Japonvar with the use of gibberellic acid. For the development of separate experiments 
were 32 fruit for breaking dormancy and germination test. The treatments were: fruits of 
different locations, not scarified and scarified and two gibberellic acid concentrations (0 
and 1.0 g / L GA3). After induction of treatments, seeds were sown in plastic bags with 3 
liters of capacity, containing as a substrate the mixture of soil, sand and cattle manure and 
kept in greenhouse covered by 50% shade. After 60 days the percentage of germination was 
evaluated. The pequi fruits from Mogol showed length, width and average weight superior 
to fruit Japonvar.  The combination of gibberellic acid and scarification of seeds allowed a 
higher germination for both seed Mogol as for the Japonvar, and for the two locations, the 
mughal seeds showed higher germination rate.

Keywords: Pequi, scarification, dormancy, gibberellic acid

INTRODUÇÃO

O extrativismo exagerado da flora nas regiões do Cerrado, obtido pela supressão da mata 
nativa para a introdução de novas culturas com a finalidade de abastecimento energético 
de indústrias siderúrgicas e metalúrgicas, fez com que as árvores nativas protegidas por lei 
fossem derrubadas, devido ao não cumprimento da legislação e pela falta de fiscalização 
dos órgãos competentes.  

Segundo Santos et al. (2010) a remoção da cobertura vegetal nativa acaba agravando o 
processo de degradação ambiental, dano que se agrava com a agricultura no cerrado que é 
responsável pela dispersão de grandes volumes de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera 
provenientes de queimadas e a produção do carvão vegetal.

Uma das espécies mais ameaçadas na atualidade e que serve de alimento e renda para 
as populações das zonas rurais do cerrado brasileiro é o pequizeiro (caryocar brasilien-
se camb.). Por existir em grandes proporções e ser uma espécie característica de todo o 
cerrado, a mesma tem sido bastante devastada, principalmente à pressão pelo plantio do 
eucalipto, que, devido à sua altura impede a penetração de raios solares sufocando os pes-
quisais e ocasionando a sua mortandade nestes locais. 

Com esses impactos causados ao meio ambiente se torna necessária à produção de mudas 
de pequi visando a prática de recomposição desta espécie, típica do cerrado que agre-
ga valor nutricional, econômico e cultural para as populações carentes da zona rural do 
cerrado. De acordo com Silva e Tubaldini (2013) o ganho das famílias rurais obtida pela 
coleta e comercialização se torna fundamental para a continuidade do meio rural, sendo 
conceituada como renda complementar as atividades agrícolas tradicionais.  Mas em mui-
tas famílias, toda a renda obtida no período da safra é a única renda da família durante 
todo o ano. A ação da colheita traz para a sociedade local o significado do coletivo para 
a obtenção de renda mesmo cada um tendo um objetivo com a safra do pequi isso tudo 
ocorre devido à logica coletiva que permanece em detrimento da individualidade. 
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Com a produção de mudas e o plantio das mesmas seria possível recuperar os valores e 
costumes da população regional e fazer com que se cumpra a legislação do plantio de mu-
das após o ato de supressão do pequizeiro, o que é proibido, sendo este considerado como 
um bem de interesse comum e imune de corte no Estado de Minas Gerais, que tem a ver-
são mais atual em vigor no estado determinado pela Lei Estadual 20.308 de julho de 2012.

O pequi é uma das espécies que mais tem sido mais devastada pelo ato do reflorestamen-
to de grandes empreendedores e de pequenos produtores. Por ter um grande potencial 
econômico, nutricional e cultural se faz necessário a produção das mudas. A germinação 
natural do pequi ocorre, mas de forma muito lenta e, na maioria das vezes práticas antró-
picas e algumas ações inibitórias interrompem este ciclo natural. 

A comparação das sementes de diferentes regiões se faz necessário para concretizar a in-
terferência de inibidores na sua germinação, podendo assim avaliar o período de ger-
minação adequado e a eficiência dos métodos utilizados para a quebra da dormência da 
semente, fazendo com que a produção de mudas seja facilitada e assim, impedir a extinção 
da mesma. Neste sentido, o objetivo do presente trabalho é avaliar a germinação e quebra 
de dormência de sementes de Pequi (Caryocar brasiliense Camb.) da safra de 2014, dos 
municípios de Grão Mogol e Japonvar com o uso de ácido giberélico.

MATERIAL E MÉTODOS 

Os experimentos foram realizados na área experimental das Faculdades Santo Agostinho, 
Campus JK em Montes Claros, MG, durante os meses de Janeiro a Maio de 2015. Para o 
desenvolvimento dos experimentos foram coletadas sementes de Pequi (Caryocar brasi-
liensis) nas regiões de Japonvar e Grão Mogol, norte de Minas Gerais, na safra de 2014.

Após a coleta e seleção dos materiais sadios e com boa conformação foram selecionados 
aleatoriamente 10 frutos para a caracterização morfológica dos mesmos de acordo com a 
sua região de procedência. Foi utilizado um paquímetro digital e balança de precisão para 
a medição de comprimento, diâmetro e peso das sementes. Entendendo-se por compri-
mento a distância longitudinal entre o ápice e a base da semente.

Além disso, foram separados 32 frutos para os testes de quebra de dormência e germi-
nação. Os tratamentos utilizados foram: frutos de diferentes localidades (Grão Mogol e 
Japonvar), não escarificados ou escarificados (com esmeril para facilitar a penetração da 
água) e duas concentrações de ácido giberélico – GA3 (0  e 1,0 g/L GA3).   O experimento 
foi montado segundo o esquema fatorial 2x2x2, com 4 repetições no Delineamento Intei-
ramente Casualizado. A Figura 1 apresenta o esquema dos tratamentos utilizados.
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Figura 1 – Tratamentos utilizados no experimento de germinação de pequi.

A Figura 2 apresenta as etapas de montagem do experimento.
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Figura 2 – A) Caracterização morfológica de sementes de pequi. B) Sementes de Pequi não escarificadas de 
Japonvar. C) Sementes de Pequi escarificadas de Japonvar. D) Sementes de Pequi não escarificadas de Grão 
Mogol. E) B) Sementes de Pequi escarificadas de Grão Mogol. F) Sementes de Pequi de molho em solução 

de ácido giberélico. 
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Após a indução dos tratamentos, as sementes foram semeadas em sacolas plásticas com 
capacidade de 3 litros, contendo como substrato a mistura de terra, areia e esterco bovino. 
O material foi mantido em viveiro coberto por sombrite com 50% de interceptação da 
radiação solar. Os materiais experimentais foram irrigados diariamente. Aos 60 dias após 
a indução dos tratamentos, foi avaliada a porcentagem de germinação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os frutos de pequi provenientes de Grão Mogol apresentaram comprimento e largura 
superiores aos de Japonvar (39,46 mm e 31,06 mm, respectivamente). Em relação ao peso 
médio dos frutos, aqueles provenientes de Grão Mogol apresentaram um maior peso mé-
dio se comparados a Japonvar, 11,60 e 10,63, respectivamente (Tabela 1). As sementes de 
Grão Mogol apresentavam uma coloração mais clara (amarelada) se comparadas às de 
Japonvar, que apresentavam coloração mais escura.

Tabela 1 – Caracterização morfológica de frutos de pequi.
Frutos de Pequi (pro-
cedência)

Caracterização Morfológica
Comprimento (mm) Largura (mm) Peso (g)

Grão Mogol 39,46 31,06 11,60
Japonvar 39,20 30,78 10,63

A presença do ácido giberélico (GA3) influenciou a emergência das plântulas de pequi, 
sendo que, as sementes tratadas com esse hormônio apresentaram uma maior porcenta-
gem germinação (74% para as sementes de Grão Mogol). Em relação às diferentes proce-
dências, as sementes provenientes de Grão Mogol apresentaram maior taxa de germinação 
se comparadas aquelas de Japonvar, sendo que para esta localidade a taxa de germinação 
foi baixa (apenas 33% para as sementes escarificadas e com presença de GA3) (Tabela 2). A 
escarificação das sementes com esmeril favoreceu a germinação por facilitar a penetração 
da água e consequente embebição da semente.

Tabela 2 - Germinação média de sementes de Pequi em diferentes tratamentos para a 
quebra de dormência.

Frutos de Pequi (pro-
cedência)

Germinação (%)
Escarificadas Não-Escarificadas
GA3 (g/L) GA3 (g/L)
0 1,0 0 1,0

Grão Mogol 33 74 0 33
Japonvar 0 33 0 0

De acordo com Bernardes et al. (2008), a porcentagem de emergência de plântulas de pe-
qui foi significativamente aumentada nas sementes tratadas com GA3, sendo que, mesma 
resposta também foi observada por Pereira et al. (2004). O efeito do GA3 na germinação 
de sementes de pequi parece ser consensual, porém, alguns fatores, tanto ambientais como 
genéticos, que influenciam o nível endógeno de hormônios e de suas substâncias antagô-
nicas podem reduzir ou anular o efeito do GA3.
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Para o efeito de procedência das sementes de pequi, a distribuição da variabilidade gené-
tica entre e dentro de populações é um tema bastante explorado na literatura, conforme 
Melo Júnior et al. (2004) e Fernandes (2008). Para os dois últimos autores, observa-se que 
em torno de 80% da variação ocorre dentro das populações e o restante entre elas. A di-
ferença para os efeitos de procedências (Grão Mogol e Japonvar), encontrada no presente 
estudo, pode ter sido decorrente do pequeno número de matrizes coletadas em cada po-
pulação. Além disso, os frutos de Grão Mogol apresentaram maiores pesos, sendo assim, a 
maior germinação dessas sementes pode-se dever ao fato das mesmas apresentarem uma 
maior quantidade de reservas necessárias ao processo germinativo.

Variações verificadas na germinação de sementes de pequizeiro podem estar relacionadas 
também com fatores não genéticos. Segundo Bernardes et al. (2008), após a retirada do 
endocarpo dos putámens, verificaram um alto índice de sementes visualmente danifica-
das ou mal formadas (apodrecidas, mais escuras e muito pequenas), o que representou 
uma perda significativa de sementes. A semeadura de sementes (caroço) com endocarpo 
anexo não permite a separação visual das sementes supostamente sadias. 

No presente estudo, não houve tratamento das sementes com fungicidas antes da indução 
dos tratamentos e plantio das sementes. A manutenção das sementes com umidade ele-
vada favorece o desenvolvimento de fungos e bactérias, podendo ser prejudicial à germi-
nação. A combinação do uso do ácido giberélico e a escarificação das sementes permitiu 
uma maior germinação tanto para as sementes de Grão Mogol quanto para as de Japonvar 
(Figura 3).

Figura 3 – Plântulas de Pequi aos 60 dias de idade.

Em termos práticos, para que o pequizeiro possa ser cultivado em larga escala, os resulta-
dos da frequência de germinação observados no experimento não foram promissores. A 
baixa taxa de germinação ainda é um fator que dificulta e encarece o trabalho na obtenção 
de mudas nos viveiros, onerando sua produção.

CONCLUSÃO

Os frutos de pequi provenientes de Grão Mogol apresentaram comprimento, largura e 
peso médio superiores aos frutos de Japonvar. 
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A combinação do uso do ácido giberélico e a escarificação das sementes permitiu uma 
maior germinação tanto para as sementes de Grão Mogol quanto para as de Japonvar, 
sendo que, para as duas localidades, as sementes de Grão Mogol apresentaram taxa de 
germinação superiores.
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O aumento das populações, aliado às mudanças do ambiente fizeram com que grandes 
pressões sobre a atmosfera ocasionassem diferentes impactos sobre o ar e também sobre 
a natureza, especialmente nos recursos florestais. Devido ao elevado aumento das planta-
ções de eucalipto, é necessário identificar quais são os impactos ambientais da silvicultura, 
para os produtores que cultivam estas plantações. Assim, o objetivo do presente trabalho 
foi identificar os impactos ambientais decorrentes do reflorestamento com eucalipto na 
Fazenda Santa Marta, município de Grão Mogol. A área onde o estudo foi realizado já ti-
nha sido reflorestada com Pinus, mas depois da colheita encontrava-se com o solo exposto 
sem cobertura vegetal. Próximo à área de estudo encontrava-se um córrego denominado 
Estiva – afluente do Rio Congonhas, que devido à exposição de solo nas áreas adjacentes, 
apresentava-se assoreado pelo carreamento de sedimentos a cada ocorrência de precipi-
tação na região, que se intensificava devido a declividade do local. Para a implantação do 
reflorestamento, inicialmente foi realizado o preparo mecanizado do solo com a gradagem 
pesada em toda a área. O plantio das mudas de eucalipto foi realizado quando as mesmas 
apresentavam 3 meses de idade. Foi realizada a medição da vazão do córrego Estiva para 
verificar se o volume de água foi influenciado pela falta de cobertura do solo próxima 
ao curso hídrico antes do reflorestamento e também foi verificada a vazão 4 anos após 
a implantação do reflorestamento. A implantação do plantio de eucalipto na área antes 
abandonada devido à exploração irracional do solo permitiu a melhoria geral do local. 
Após quatro anos de implantação do reflorestamento na área as plantas apresentavam 
crescimento compatível com o desenvolvimento adequado da espécie e estande uniforme. 
Foram observados diversos aspectos positivos na área como, por exemplo, o aumento 
da fertilidade do solo oriunda da queda das folhas das árvores formando a serrapilheira, 
permitindo assim, o acúmulo de matéria orgânica sobre o solo, possibilitando a ciclagem 
de nutrientes no solo. Antes do reflorestamento o córrego Estiva apresentava uma vazão 
máxima no período de chuvas de 0,26 m3/s. Quatro anos após o plantio a vazão aumentou 
para 0,29 m3/s. A cobertura vegetal do solo possibilitou a diminuição do assoreamento do 
curso hídrico pela diminuição do carreamento de solo, o que era uma constante na região 
devido à declividade acentuada da área.
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RESUMO

No Brasil e em outros países desenvolvidos a preocupação com os danos e contaminações 
ambientais é decorrente, dentre os quais podem-se destacar os causados por vazamentos 
de tanques subterrâneos de combustíveis automotores. A maior parte desses acidentes são 
provocados pela corrosão dos tanques, representando um perigo tanto à saúde da popula-
ção, quanto risco de explosão e fogo, e fundamentalmente a contaminação do lençol freá-
tico. De modo que refletir acerca de possíveis soluções, tendo como viés os problemas de 
corrosão em tanques subterrâneos e contaminações ambientais e como as leis tratam tais 
projetos de construção, modificação, e operação de postos de gasolina e derivados trata-se 
de tema de extrema relevância na contemporaneidade.
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O planejamento da arborização urbana é um importante elemento para a manutenção 
do equilíbrio físico-ambiental, que gera benefícios sociais, ecológicos e paisagísticos. A 
região central de Montes Claros e mesmo os bairros mais afastados apresentam áreas com 
vegetação esparsa e com arborização viária precária, o que leva a população a enfrentar 
elevadas temperaturas diárias. Nesse sentido, observa-se a necessidade de ações que visem 
um planejamento adequado da arborização urbana. O objetivo deste trabalho foi realizar 
um inventário das espécies que compõem a arborização dos bairros JK e Jardim São Luís 
localizados em Montes Claros-MG. Para a anotação dos dados coletados foi utilizada a 
ficha de campo onde foram avaliadas as principais características quantitativas e qualitati-
vas da arborização urbana presente nesses bairros. Foi encontrada a predominância de es-
pécies como Licania tomentosa e Caesalpinia peltophoroides. A altura das árvores avaliadas 
variou de 2 a 16 metros, sendo que no bairro JK as maiores árvores atingiram 12,5 metros 
e no bairro Jardim São Luís a altura máxima foi de 16 metros. Os dados de 1ª bifurcação e 
circunferência à altura do peito apresentaram o mesmo comportamento da altura, ou seja, 
os maiores valores foram encontrados no Jardim São Luís. A fitossanidade das árvores de 
ambos os bairros foi considerada boa com valores variando de 74% a 93%. Para o sistema 
radicular, 52% das árvores ocasionaram a quebra do passeio nos dois bairros estudados. 
O conflito das árvores com a rede elétrica foi considerado na sua maioria ausente, sendo 
observado que 80% das árvores do Jardim São Luís não apresentam conflitos com a rede 
elétrica, porém no bairro JK esse conflito chegou a 36% das árvores avaliadas. Foi reali-
zada a poda leve em 53% das árvores do bairro JK enquanto que no Jardim São Luís essa 
prática foi de 84%. A ausência de poda foi menor no jardim São Luís (16%) se comparado 
ao JK (47%). O principal motivo para a realização da poda é o levantamento da copa. Foi 
notado ainda que a implantação da arborização não foi realizada de maneira planejada e 
adequada e que a população não tem consciência do manejo adequado das árvores pre-
sentes nas ruas. Diante do exposto, torna-se necessário desenvolver um planejamento ur-
bano entre Prefeitura, concessionária de distribuição de energia elétrica e a comunidade, 
para que toda a população possa usufruir dos benefícios gerados por uma arborização de 
qualidade na cidade.
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RESUMO:

O objetivo da implantação da arborização adequada e de qualidade, não é só melhorar o 
efeito estético dos ambientes, mas também obter melhorias ambientais, pois o plantio de 
árvores diminui a poluição, a temperatura, direciona o vento, dentre outros benefícios. 
Neste sentido, o objetivo do presente trabalho foi realizar o inventário quali-quantitativo 
das espécies arbóreas e arbustivas das Faculdades Santo Agostinho em Montes Claros.  O 
inventário da arborização das Faculdades Santo Agostinho identificou que a árvores de 
maior frequência foi a Aroeira-Salsa, seguida da Sibipiruna e da Mangueira. Em relação 
às famílias botânicas, a Anacardiaceae foi a família de maior representatividade com 4 
espécies diferentes. Caracterizando os aspectos qualitativos, a altura das árvores avaliadas 
variou de 0,9 a 15,3 metros. Os dados de 1ª bifurcação e circunferência à altura do peito 
variaram de 0,3 a 3,1 metros e 0,12 a 2,52 metros, respectivamente. A fitossanidade das 
árvores foi considerada boa para a maioria das árvores (79,3%). Conclui-se que a arbori-
zação das Faculdades Santo Agostinho está adequada para a realidade da região, porém é 
necessário desenvolver um planejamento adequado entre os responsáveis e a comunidade 
acadêmica, para que todos possam usufruir dos benefícios gerados por uma arborização 
de qualidade.

Palavras-chave: Arborização, conforto térmico, Faculdades Santo Agostinho

ABSTRACT: 

The purpose of the proper implementation of arborization and quality, not only enhance 
the aesthetic effect of the environment, but also to obtain environmental improvements, 
as planting trees reduces pollution, temperature, directs the wind, among other benefits. 
In this sense, the objective of this study was the qualitative and quantitative inventory of 
tree and shrub species of the St. Augustine College in Montes Claros. The inventory of af-
forestation of St. Augustine College found that the most frequent trees was Aroeira-Salsa, 
followed by Sibipiruna and hose. Regarding botanical families, the family Anacardiaceae 
was the most representative with 4 different species. Featuring the qualitative aspects, the 
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height of the trees evaluated ranged from 0,9 to 15,3 meters. The 1st bifurcation data and 
circumference at breast height varied from 0,3 to 3,1 meters and 0,12 to 2,52 meters, res-
pectively. The plant trees was considered good for most trees (79,3%). It concludes that 
the afforestation of St. Augustine College is suitable for the reality of the region, but it is 
necessary to develop a proper planning between the leaders and the academic community, 
so everyone can enjoy the benefits generated by an arborization quality.

Keywords: Arborization, thermal comfort, Colleges St. Augustine

INTRODUÇÃO

O crescente êxodo rural, que reflete a ida da população rural para os centros urbanos, a fim 
de obter uma melhor qualidade de vida, proporcionou um crescimento desordenado das 
cidades. Esse crescimento trouxe vários problemas aos grandes centros como a poluição 
causada por veículos, a poluição visual e sonora, a diminuição das árvores e áreas verdes 
devido a busca de novos espaços para construção, ocasionando o aumento da temperatura 
nas cidades, formando as chamadas “ilhas de calor” e a impermeabilização do solo.

A ciência e a sociedade reconhecem amplamente a importância das árvores como produ-
toras de fonte permanente de produtos florestais primários como a madeira, e de estarem 
intimamente relacionados com a qualidade da água e purificação do ar. Um ambiente 
florestal urbano pode ser considerado como um recurso de livre acesso para os que se 
beneficiam de sua existência.

O objetivo da arborização, não é só melhorar o efeito estético das cidades, como também 
obter melhorias ambientais, pois o plantio de árvores diminui a poluição, a temperatura, 
direciona o vento, dentre outros benefícios. 

A vegetação urbana é composta por várias espécies arbóreas de diferentes origens e que 
desempenham diversas funções ligadas e influenciadas por aspectos social, cultural, eco-
nômico, e, sobretudo ecológicos, acontecendo então uma grande interferência nas condi-
ções de conforto ambiental (ROCHA et al., 2004). De acordo com Dantas e Souza (2004), 
planejar a arborização é indispensável para o desenvolvimento urbano, para não trazer 
prejuízos para o meio ambiente. Além disso, a arborização é fator determinante da salu-
bridade ambiental, por ter influência direta sobre o bem estar do homem, em virtude dos 
múltiplos benefícios que proporciona ao meio, pois contribui à estabilização climática, 
embeleza, fornece abrigo e alimento à fauna, bem como proporciona sombra e lazer nas 
praças, parques, jardins, ruas e avenidas das cidades.

Nos grandes centros urbanos, pode-se verificar uma crescente preocupação quanto à quanti-
dade de áreas verdes, que em alguns lugares estão diminuindo. As áreas verdes são de grande 
importância na estética de uma cidade, pois ajudam na melhoria da paisagem, e proporcionam 
sombra para a população, bem como de lugares para descanso, para realizar caminhadas, au-
mentando o convívio e interação da população. Dependendo dos tipos de árvores usadas no 
plantio, têm-se as árvores frutíferas e as que em determinadas épocas do ano florescem.
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Segundo Ribeiro (2009) a maioria dos problemas de arborização urbana são causados 
pelo confronto de árvores inadequadas com equipamentos urbanos, como fiações elétri-
cas, encanamentos, calhas, calçamentos, muros e postes de iluminação. Outras causas que 
acarretam problemas são queda de folhas, flores, frutos e galhos.

Para realizar a arborização de determinada região, devem estar presentes profissionais capa-
citados para a execução dos processos de plantio e escolha das espécies vegetais adequadas. A 
competição de árvores e redes aéreas de distribuição de eletricidade e telecomunicação por 
espaços é comum em centros urbanos. A queda de galhos ou árvores, ou até mesmo o contato 
com as linhas de transmissão, são as principais causas da interrupção de fornecimento de ener-
gia elétrica. Neste sentido, o objetivo do presente trabalho é realizar o inventário das espécies 
arbóreas e arbustivas das Faculdades Santo Agostinho em Montes Claros, verificando se o 
plantio, distribuição e condução das mesmas estão realizados de maneira adequada.

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi realizado nas Faculdades Santo Agostinho, localizada no Bairro 
JK, na cidade de Montes Claros. Foi realizado um inventário do tipo quali-quantitativo 
dos indivíduos arbóreos presentes nas dependências da faculdade, observando as espécies 
existentes e as características gerais das mesmas.

Os dados foram coletados no período compreendido entre setembro a novembro de 2014. 
As características que foram avaliadas são descritas a seguir segundo adaptações de Ma-
zioli (2012):

 Espécie: identificação através do seu nome vulgar e científico. 
 Altura total: altura total em metros considerada desde a superfície do solo, até as 

folhas no ápice do galho mais alto.
 Circunferência à altura do peito: circunferência do tronco medida a 1,30 metros do 

solo.
 Altura da primeira bifurcação: altura do solo até o ponto de inserção do primeiro 

galho no tronco.
 Condição do sistema radicular: condições externas do sistema radicular ou se o 

mesmo é totalmente subterrâneo. Foram avaliadas três situações: 1 - prejudicando 
severamente o piso; 2 - começando a danificar; 3 - sem danos.

 Área livre para crescimento: Foram avaliadas três situações: 1 - sem área de solo ex-
posto; 2 - área pequena (<1m²); 3 - boa área livre (>1m²).

 Estado fitossanitário: sanidade da árvore avaliada visualmente pelo seu aspecto físi-
co. Foram avaliadas duas situações: 1 – Doente ou com praga; 2 – sadia

 Integridade: Foram avaliadas três situações: 1 – Íntegra; 2 – danificada ou lesada; 3 – 
morta.

 Poda: Foram avaliadas três situações : 1 - drástica ou mutilada; 2 - poda de condução; 
3 - sem poda.
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Para medição da altura das árvores foi utilizada uma trena digital a laser (Bosch®). A cir-
cunferência a altura do peito (CAP) foram efetuadas a 1,30 metros do solo fazendo-se o 
uso de uma fita métrica. As espécies foram identificadas in locu ou fotografadas e identifi-
cadas com o auxílio de bibliografias especializadas e chaves sistemáticas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram avaliadas 169 árvores distribuídas em 15 espécies e 8 famílias botânicas, nas Facul-
dades Santo Agostinho, Campus JK (Tabela 1). A família que apresentou a maior diver-
sidade foi a Anacardiaceae, com representantes de quatro espécies diferentes, seguida da 
família Fabaceae com três espécies diferentes. As demais famílias totalizaram juntas oito 
espécies diferentes.

Tabela 1 – Levantamento florístico das espécies inventariadas na arborização das Faculda-
des Santo Agostinho, Campus JK em Montes Claros, MG.
Família Botânica Nome popular Espécie

Anacardiaceae Aroeira Astronium fraxinifolium

Aroeira salsa Schinus molle

Cajueiro Anacardium occidentale

Mangueira Mangifera indica

Bignoneaceae Ipê-Amarelo Tabebuia aurea

Jacarandá Jacaranda cuspidifolia

Chrysobalanaceae Oiti Licania tomentosa

Fabaceae

Angico-Branco Anadenthera colubrina

Leucena Leucaena leucocephala

Sibipiruna Caesalpinia peltophoroides

Malvaceae Barriguda Ceiba speciosa

Mirtaceae Goiabeira Psidium guajava L.

Jabuticaba Plinia cauliflora

Pinaceae Pinus Pinus elliottii

Rutaceae Limoeiro Citrus × limonia

Do total de indivíduos inventariados destacam-se a elevada frequência de Aroeira-Salsa 
(Schinus molle) que compõe a arborização, representando 26,6% do total de árvores ava-
liadas, seguido da Sibipiruna (Caesalpinia peltophoroides) com 24,3% e também da Man-
gueira (Mangifera indica) com 20,1% (Tabela 2). As espécies em menor quantidade foram 
a Aroeira, o Cajueiro e a Jabuticabeira, apresentando apenas três exemplares cada. 

Foi observado ainda que existem várias espécies frutíferas na faculdade,  podendo assim, 
toda a comunidade acadêmica usufruir desse benefício.
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Tabela 2 – Avaliação quantitativa da arborização das Faculdades Santo Agostinho, Cam-
pus JK na cidade de Montes Claros, MG.
Espécies Número Total Porcentagem (%)
Aroeira-Salsa 45 26,6
Sibipiruna 41 24,3
Mangueira 34 20,1
Oiti 10 5,92
Ipê-amarelo 8 4,73
Goiabeira 5 2,95
Barriguda 4 2,37
Angico 4 2,37
Limoeiro 3 1,78
Leucena 3 1,78
Pinus 3 1,78
Jacarandá 3 1,78
Aroeira 2 1,18
Cajueiro 2 1,18
Jabuticabeira 2 1,18
Total 169 100

A Figura 1 apresenta a espécie Aroeira-Salsa (Schinus molle) que é uma espécie de porte 
médio muito utilizada em paisagismo urbano (Lorenzi, 2008).

Figura 1. Aroeira-Salsa (Schinus molle). 
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As Figuras 2 e 3 apresentam as espécies Sibipiruna e Mangueira.

Figura 2. Sibipiruna (Caesalpinia peltophoroides)

Figura 3. Mangueira (Mangifera indica)
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Segundo Silva et al. (2012) é frequente o encontro de um pequeno número de espécies 
representando a maior parte dos indivíduos presentes na arborização urbana, mesmo esta 
característica não sendo desejável, tanto por razões estéticas quanto fitossanitárias. A di-
versidade da arborização, um parâmetro fundamental para caracterizar a sua qualidade. 
Porém, de acordo com Silva, Paiva e Gonçalves (2007), a diversidade é uma análise sub-
jetiva, e que se avaliada isoladamente não configura de maneira satisfatória a qualidade 
da arborização, tendo-se que observar aspectos como homogeneidade e espacialidade, ou 
seja, a sua distribuição equitativa na malha urbana.

As elevadas frequências de Aroeira-Salsa, Sibipiruna e Mangueira (26,6, 24,3 e 20,1%, res-
pectivamente), encontram-se acima do recomendado por Grey e Deneke (1986), uma vez 
que o limite máximo adequado é um percentual em torno de 15%, a fim de evitar problemas 
fitossanitários, pois a baixa diversidade pode aumentar a incidência de pragas e doenças.

Quanto ao quesito altura total das árvores (Tabela 3), através da distribuição de frequências po-
de-se observar uma maior de frequência de árvores na classe representada entre 0,9 a 2,7 me-
tros de altura, com 54 árvores neste intervalo de classe. A menor frequência foi observada para 
as árvores de alturas maiores, com 13,5 a 15,3 metros de altura, sendo apenas 3 exemplares. 

Tabela 3. Distribuição de frequências das classes de altura total observadas nas árvores 
das Faculdades Santo Agostinho, Campus JK.
Classes Alturas fi
1 0,9   |--  2,7 54
2 2,7   |--  4,5 45
3 4,5   |--  6,3 26
4 6,3   |--  8,1 20
5 8,1   |--  9,9 10
6 9,9   |-- 11,7 5
7 11,7 |-- 13,5 5
8 13,5 |-- 15,3 4
Total 169

Em relação a distribuição de frequências para a 1ª bifurcação, que é a altura do solo até 
o ponto de inserção do primeiro galho no tronco, predominou as classes entre 0,3 a 0,65 
metros (Tabela 4).

Tabela 4. Distribuição de frequências para a 1ª bifurcação observadas nas árvores das 
Faculdades Santo Agostinho, Campus JK.
Classes 1ª bifurcação (m) fi
1 0,30   |--  0,65 43
2 0,65   |--  1,00 24
3 1,00   |--  1,35 38
4 1,35   |--  1,70 23
5 1,70   |--  2,05 30
6 2,05   |--  2,40 8
7 2,40  |--  2,75 2
8 2,75  |--  3,10 1
Total
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Em relação à avaliação da circunferência à altura do peito das árvores (Tabela 5), a maior 
predominância das árvores foi na classe de 0,42 a 0,72 metros. Pela distribuição de fre-
quência pode-se observar que as árvores que apresentaram o tronco com uma maior cir-
cunferência ou mais espesso foram aquelas em menor quantidade na faculdade. Esse fato 
corrobora os resultados encontrados para a altura das árvores, pois foram encontradas 
apenas 14 árvores com altura superior à 10 metros, estando assim, essas duas característi-
cas intimamente relacionadas.

Tabela 5. Distribuição de frequências para a circunferência à altura do peito (CAP) obser-
vadas nas árvores das Faculdades Santo Agostinho, Campus JK.

Classes CAP  (m) - JK fi
1 0,12   |--  0,42 35
2 0,42   |--  0,72 39
3 0,72   |-- 1,02  20
4 1,02   |--  1,32 24
5 1,32   |--  1,62 28
6 1,62   |--  1,92 12
7 1,92  |--  2,22 6
8 2,22  |--  2,52 3

Total 169

Para a avaliação da fitossanidade (Tabela 6), foi observado que de uma forma geral, a 
arborização encontrada nas Faculdades Santo Agostino se encontra em boas condições fi-
tossanitárias (79,3%). As plantas que apresentaram classe de fitossanidade ruim ou morta 
não chegaram a 21% do total de árvores avaliadas.

Tabela 6. Estado fitossanitário das árvores das Faculdades Santo Agostinho, Campus JK.
Estado Fitossanitário Número de árvores Porcentagem (%)

Doente ou com praga 35 79,3

Sadia 134 20,7

Considerando as condições do sistema radicular (Tabela 7), o estudo mostrou que pratica-
mente todas as árvores avaliadas não apresentaram problemas em relação ao seu sistema 
radicular, não causando danos à área (98,2%), evidenciando assim, o planejamento ade-
quado da arborização. 

Tabela 7. Situação da raiz das árvores das Faculdades Santo Agostinho, Campus JK.
Situação da raiz Número de árvores Porcentagem (%)
Prejudicando severamente o piso 2 1,2
Começando a danificar 1 0,6
Sem danos 166 98,2

Para a avaliação da integridade das árvores foram avaliadas três situações: íntegra, danifi-
cada ou lesada ou morta (Tabela 8). A grande maioria das árvores apresenta-se íntegra e 
em boas condições de condução do crescimento (98,2%).



663

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

Tabela 8. Integridade das árvores das Faculdades Santo Agostinho, Campus JK.
Integridade das árvores Número de árvores Porcentagem (%)
Íntegra 166 98,2
Danificada ou lesada 112 1,2
Morta 1 0,6

Considerando-se a realização da poda foram avaliadas três situações: drástica ou mutila-
da, poda de condução e ausência de poda (Tabela 9). Em 69,8 % das árvores das Faculda-
des santo Agostinho há ausência de poda.

Tabela 9. Realização de poda nas árvores das Faculdades Santo Agostinho, Campus JK.
Poda Número de árvores Porcentagem (%)
Drástica ou mutilada 3 1,8
Poda de condução 48 28,4
Ausência de poda 118 69,8

A poda para o levantamento da copa é importante para facilitar a passagem de pedestres e 
veículos, por aumentar a iluminação e reduzir a infestação de pragas e doenças.

Através do presente estudo pode-se notar que arborização presente nas Faculdades Santo 
Agostinho é considerada satisfatória seja nos aspectos quantitativos quanto qualitativos.  
Um problema apresentado pelo estudo é que a população arbórea avaliada possui uma 
média diversidade de espécies, o que pode favorecer o aparecimento de pragas e doenças. 

A faculdade apresenta uma boa área verde que poderia ser melhor utilizada pela comuni-
dade acadêmica através da construção de espaços de lazer ao ar livre para os acadêmicos 
e também para os funcionários no momento de descanso, como por exemplo mesas de 
alvenaria sob as árvores, criando assim, um ambiente agradável e de confraternização 
entre as pessoas.

Foi notado ainda que a implantação da arborização foi realizada de maneira planejada e 
adequada, porém os responsáveis pela condução das árvores não tem consciência do mane-
jo adequado das árvores presentes. Diante do exposto, torna-se necessário desenvolver um 
planejamento adequado entre os responsáveis e a comunidade acadêmica, para que toda a 
população possa usufruir dos benefícios gerados por uma arborização de qualidade.

CONCLUSÃO

O inventário da arborização das Faculdades Santo Agostinho identificou que a árvores de 
maior frequência foi a Aroeira-Salsa, seguida da Sibipiruna e da Mangueira. Em relação 
às famílias botânicas, a Anacardiaceae foi a família de maior representatividade com 4 
espécies diferentes.

Caracterizando os aspectos quantitativos, a altura das árvores avaliadas variou de 0,9 a 
15,3 metros. Os dados de 1ª bifurcação e circunferência à altura do peito variaram de 0,3 
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a 3,1 metros e 0,12 a 2,52 metros, respectivamente. A fitossanidade das árvores foi consi-
derada boa para a maioria das árvores (79,3%).

Conclui-se que a arborização das Faculdades Santo Agostinho está adequada para a rea-
lidade da região, porém é necessário desenvolver um planejamento adequado entre os 
responsáveis e a comunidade acadêmica, para que todos possam usufruir dos benefícios 
gerados por uma arborização de qualidade.
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RESUMO:

Impactado pela triste realidade de falta de saneamento básico, principalmente da falta 
de coleta e tratamento de esgotos sanitários, vivida em várias regiões do país, e em con-
formidade com o previsto na Lei nº. 6.938 de 31 de agosto de 1981 que institui a Política 
Nacional do Meio Ambiente, o que foi reforçado pela Constituição Federal (CF) de 1988, 
publicada no Diário Oficial da União sob nº 191-A, de 05 de Outubro de 1988; Em seu 
capítulo VI “Do Meio Ambiente” que prevê segundo 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.”, busca-se neste estudar a eficiência da 
Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) do Frigorífico Maísa - Montes Claros / MG, 
um simples modelo de ETE montada em unidades comerciais de PVC; para avaliar o 
atendimento aos padrões de lançamento para indústria, regidos pela Resolução Conama 
N° 430 de 2011 e Deliberação Normativa COPAM/CERH – MG Nº 01, de 05 de maio de 
2008, principalmente no quesito remoção da matéria carbonácea (massa orgânica, aqui 
Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO), além de efetuar o cálculo de equivalência 
populacional conforme proposto por Marcos Von Sperling (2002), em defesa da aplicabi-
lidade do mesmo sistema como tratamento de esgoto para comunidades isoladas sem este 
tipo de atenção espalhadas por toda a nação. 

Palavras-chave: Tratamento de Efluentes, Eficiência de Tratamento, Proposta de Sistema 
Simplificado para Comunidades Isoladas.
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ABSTRACT: 

Impacted by the sad reality of poor sanitation, especially the lack of collection and treat-
ment of sewage, lived in various regions of the country, and in accordance with the provi-
sions of Law no. 6938 of 31 August 1981 establishing the National Environmental Policy, 
which was reinforced by the Federal Constitution (FC) 1988, published in the Official 
Gazette under No. 191-A of 05 October 1988; In Chapter VI “The Environment” whi-
ch provides second article 225 that “Everyone has the right to an ecologically balanced 
environment and of common use and essential to a healthy quality of life, imposing on 
government and society the duty . to defend it and preserve it for present and future ge-
nerations, “search in this study the efficiency of the Effluent Treatment Plant (ETP) Fridge 
Maísa - Montes Claros / MG, a simple model of ETE mounted units Commercial PVC; 
for evaluating compliance with discharge standards for industry, governed by CONAMA 
Resolution No. 430 of 2011 and Normative Resolution COPAM / CERH - MG No. 01 of 
May 5, 2008, specially regarding removal of carbonaceous matter (organic matter, here 
Biochemical Oxygen Demand - BOD), in addition to making the population equivalence 
calculation as proposed by Marcos Von Sperling 2002 in defense of the applicability of the 
same system as wastewater treatment for isolated communities without this kind of atten-
tion scattered throughout the nation.

Keywords: Wastewater Treatment, Treatment Efficiency Proposal for Simplified System 
for Isolated Communities.

INTRODUÇÃO

Um meio ambiente saudável é de tamanha importância tanto que explicitamente a cons-
tituição federal, no que versa, “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equi-
librado, 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 legislador constituinte não “teme” em declarar a preocupação e atribuir res-
ponsabilidade e deveres de cuidado.

A falta de saneamento básico, fato gerador de preocupações e polêmicas no Brasil ganha di-
mensão tais como a promulgação da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece dire-
trizes 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; estabelecendo assim um 
marcos regulatórios do setor, nos seus quatro componentes ou eixos, a saber; abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais. 

E sabendo que o esgoto que não recebem tratamento adequado, após serem lançados em 
corpos receptores, apresentam inúmeras periculosidades de poluição, que além de alte-
rando a qualidade da água causando a mortandade da vida aquática, pode veicular doen-
ças tanto aos seres humanos, quanto aos animais que vivem desta água ou utiliza dela 
como habitat. Destarte potencializando a vulnerabilidade das espécies inclusive a huma-
na, e amplia os ricos de doenças.
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Para tanto faz-se neste, um estudo de uma simples estação de tratamento de esgotos (mon-
tada em caixas de PVC comercial), principalmente no quesito remoção da matéria car-
bonácea (massa orgânica, aqui Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO e demanda ), 
além de efetuar o cálculo de equivalência populacional conforme proposto por Marcos 
Von Sperling (2002), em defesa da aplicabilidade do mesmo sistema como tratamento de 
esgoto para comunidades isoladas sem este tipo de atenção espalhadas por toda a nação. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O objeto de estudos trata-se de uma Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) do frigorí-
fico Maísa localizado no município de Montes Claros/ MG (Imagem 01) sob as coorde-
nadas geográficas 16°42’28.67”S e 43°51’31.90”O, situado à Avenida Ipanema, 45, bairro 
Edgar Pereira, empreendimento cuja área total é de aproximadamente oito mil e setenta 
e sete metros quadrados (8.086,79 m², número obtido através dos SIG’s GePath integrado 
ao Google Earth) demostrada na Figura 1, a destaque pontual na Figura 2 com a área da 
ETE. Iniciando suas atividades em 1972 executando as atividades de abate e processamen-
to e suínos e seus derivados, bem como o comércio de derivados de bovinos. 

 
Figura 01. Vista panorâmica de parcela do município de Montes Claros/MG, com ênfase no frigorífico 

Maísa (polígono em coloração verde).  Fonte: Do Autor - Imagem obtida e manipulada através do Sistema 
de informações geográficas (SIG) de acesso livre Google Earth (2013), em 05 de abril 2014.  

Figura 02. Vista pontual do frigorífico Maísa e ETE - Montes Claros/ MG. Fonte: Do Autor - Imagem 
obtida e manipulada através do Sistema de informações geográficas (SIG) de acesso livre Google Earth 

(2013), em 05 de abril 2014.  
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No que diz respeito ao abate, o frigorífico Maísa processa cerca de cento e vinte cabeças 
de suínos por dia (120 cab. Dia-1) sendo oriundos de produtores externos à mesma. Deste 
modo estes animais são mantidos à dieta hídrica por um período de vinte e quatro horas 
(24h) previamente ao momento do abate.  Então conduzidos para área de abate onde são 
acometidos por choque elétrico com carga de cento e cinquenta volts (150V) iniciando o 
processo de taquicardia e consequentemente perda dos sentidos para posterior sangria.

Quando do abate dos suínos, os órgãos internos passíveis de comercialização são encami-
nhados aos pontos de comércio do Frigorífico Maísa, em suas diversas unidades.

Quanto aos órgãos não susceptíveis a esta comercialização, os mesmos devem receber 
tratamento especial quanto à periculosidade destes resíduos, sendo assim direcionados ao 
processo de incineração sob responsabilidade de empresa terceirizada, SERQUIP - Trata-
mento de Resíduos, em Montes Claros/ MG. 

O empreendimento produz cerca de 50 m³ de efluente industrial por dia de abate, consi-
derando a vazão de água consumida igual a vazão de efluentes produzidos sem levar em 
conta as perdas por evaporação.

Quanto à caracterização do afluente pontua-se Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 
a cerca de mil e quinhentos miligramas por litro (1500 mg.l-1); vazão de três metros cú-
bicos por hora (3 m3.h-1); potencial hidrogeniônico estabilizado com valores entre seis a 
nove (pH - 6 a 9 - segundo legislações supracitadas), sendo observado no ato da visita um 
registro no marcador do peagâmetro local de pH neutro sete inteiros e seis décimos (exato 
7,6); reator UASB com tempo de detenção hidráulica de onze horas (11h).

Contudo para o atendimento a resolução Conama n° 430/2011, no que versa e dispõe so-
bre as condições e padrões de lançamento de efluentes, e suas diretrizes em complemento 
e alteração da Resolução nº 357/2005, do conselho nacional do meio ambiente- CONA-
MA. 

O tratamento de efluente inicia-se quando do abate se tem calha coletora do sangue dos 
suínos, que por sua vez possui tratamento específico (cozimento a altas temperaturas e 
posterior processamento para adubo orgânico). 

Para o efluente industrial e sanitário a infraestrutura corresponde a complexos de gra-
deamento, tanques/caixas que exercem função de caixa de gordura, decantador primário, 
calha Parshall, aferidor/estabilizador de pH (peagâmetro), reatores do tipo UASB (o UASB 
- Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reacotrs - para o português reatores anaeróbios de flu-
xo ascendente e manta de lodo), tanque de aeração, decantador secundário e um filtro, em 
conformidade com Von Sperling (2007).

Os componentes do complexo de gradagem (Grade) e vazão (calha Parshall), quem inicia 
o sistema são ilustrados na Figura 3. Subsequentemente se encontra o aferidor/estabiliza-
dor de pH (peagâmetro), ilustrado na Figura 4.
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Figura 03. Sistema de Gradeamento – Esquerda.  Calha Parshall (Instrumento Medidor de Vasão) - Direta. 

Fonte: Do Autor.
   

Figura 04. Sistema de Automação dotado de peagâmetro e controlador de pH. Destaque a esquerda do 
display do aparelho quantificando pH em 7,6. Fonte: Do Autor.

Subsequentemente o sistema traz um reator anaeróbio, um reator aeróbio (tanque de ae-
ração, conforme Figura 6), além de um decantador secundário, por meio do qual se torna 
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possível à recirculação do lodo, seguido de um filtro industrial. Estas estruturas básicas 
formam um complexo compacto conforme Figura 5.

Figura 05. Principais estruturas da ETE do Frigorífico Maísa. Fonte: Dos Autor.

Figura 06. Entrada de afluente no tanque de areação. Fonte: Do Autor.
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A remoção de matéria orgânica - computadas através da DBO juntamente com a Deman-
da Química de Oxigênio (DQO) - removida foi calculada pela diferença entre a concen-
tração do efluente a montante e jusante do sistema de tratamento do empreendimento. Já a 
eficiência de remoção de Massa Orgânica (M.O) foi calculada através da fórmula proposta 
pelo autor Von Sperling (2002). Os cálculos foram realizados para todos os meses.

A remoção média DBO foi calculada através da média de todos os valores percentuais 
pelo intervalo de tempo da pesquisa, bem como os cálculos de eficiência de remoção 
efetuados e a equivalência populacional (em habitantes dias o sistema seria capaz de aten-
der), segundo as formulas já preconizadas por Von Sperling (2002):

O processo de tratamento de efluente por lodos ativados é utilizado em larga escala, isso 
a nível mundial em se tratando de efluentes de origem doméstica e industrial. Conforme 
Von Sperling (2007), o referido sistema é aplicável em situações que são necessários eleva-
da qualidade de efluente e reduzidos requisitos de área, onde o fluxo de esgoto no processo 
ocorre de forma ascendente através de um leito de lodo compacto e de atividade elevada 
(o que garante um sistema simples compacto e eficiente, conforme Figura 4). Seu sistema 
trabalha com o princípio de tratamento biológico ainda segundoVon Sperling (2002).

No processo de oxidação de matéria orgânica em ambientes anaeróbios ocorrem os pro-
cessos metabólicos de fermentação e respiração (digestão anaeróbia - UASB), que por 
sua vez representa um sistema ecológico delicadamente balanceado envolvendo processos 
metabólicos complexos, e que ocorrem em etapas sequenciais que dependem da atividade 
de, no mínimo, três grupos fisiológicos de microrganismos, a exemplo das bactérias fer-
mentativas (ou acidogênicas), sintróficas (acetogênicas), metanogênicas (CHERNICHA-
RO, 1997). 

A estabilização matéria carbonácea ocorre tanto no leito, quanto na manta de lodo, devido 
à mistura ocasionada pelo fluxo de efluentes, bem como das bolhas promovida pelo gás 
do sistema. O efluente bruto entra pelo fundo e deixa o reator através de uma etapa de 
decantação implantado na parte superior e interna do sistema. Para a sua manutenção, o 
sistema conta também com um leito de Secagem (área para secagem do lodo estabilizado) 
e área de tratamento do lodo e/ou compostagem, conforme a Figura 7.
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Figura 07. Descarga de Lodo em Leito de Secagem (à Direita) área de tratamento do lodo e/ou 
compostagem (à Esquerda) Fonte: Do Autor.

A Figura 8 mostra uma visão panorâmica da estação de tratamento de esgotos do em-
preendimento, incluindo unidades não utilizadas.

Figura 08. Vista panorâmica da estação de tratamento de esgoto do empreendimento, incluindo à esquerda 
duas unidades inutilizadas. Fonte: Do Autor.

Para Von Sperling (2005), as normas e as condições, bem como os padrões de lançamento 
de efluentes, são definidas pelas legislações ambientais vigentes. E o autor afirma que eles 
estão interligados de certa forma e objetiva realmente a preservação da qualidade dos 
recursos hídricos. 

Dentre as normatizações vigentes, pode se citar a resolução Conama n° 430 de 13 de maio 
de 2011 “Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e 
altera a resolução n° 357 de março de 2005”; e a Deliberação Normativa COPAM/CERH 
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– MG Nº 01, de 05 de maio de 2008); artigo 29 § 4 inciso VIII o lançamento de efluente 
em corpo receptor, no aspecto do DQO atenderá limite de até 180 mg.l-1 ou, conforme sua 
alínea b, tratado com eficiência de redução de DQO em no mínimo 70% e média anual 
igual ou superior a 75% para os demais sistemas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O sistema proposto para o tratamento de efluentes no frigorifico mostrou-se adequado no 
sentido de atender a todos os parâmetros para o seu lançamento no ambiente. A Figura 9 
está ilustra a este resultado em seu aspecto visual.

  
Figura 09. Afluente ao Sistema (à Direita), e Efluente – Esgoto Tratado (à Esquerda). Fonte: Do Autor.

A remoção de matéria orgânica por mês, é demostrada pela Figura 10, sendo que no mês 
de setembro, que foi o mês de maior produção, o sistema também reagiu com elevada 
eficiência.  

Figura 10: Eficiência de remoção de DBO efluente em relação a DBO afluente para cada mês analisado 
durante a pesquiso pesquisa. Fonte: Do Autor
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De acordo com os resultados somente no mês de dezembro o sistema de tratamento não 
atendeu o valor exigido pela Resolução Federal Conama 430 de 13 de maio de 2011, onde 
estabelece a remoção mínima de DBO em 60%. 

Os resultados DQO afluente e efluente se encontram apresentados na Tabela 6, referente a 
todo intervalo de tempo do estudo, DQO removida, como também a eficiência de remo-
ção de cada mês analisado.

A Figura 11 representa a remoção de DQO de cada mês analisado (amostra representativa). 

Figura 11: Eficiência de remoção de DQO efluente em relação a DQO afluente para cada mês analisado 
durante a pesquiso pesquisa.  Fonte: Próprio autor

Através da visualização da Figura 11, pontua-se que houve uma diminuição significativa 
da quantidade de DQO do efluente do status in natura com relação ao tratado.

Ao avaliar os resultados verificou-se que o sistema de tratamento de efluentes industriais 
do frigorífico apresentou uma eficiência de remoção média no período do estudo de 82% 
de DBO e 75% para DQO, atingindo um valor máximo de 99% no mês de novembro de 
2013 e mínimo de 34,8% no mês dezembro de DBO. Para DQO o valor máximo foi no 
mês de novembro, em torno de 99% e no mínimo 10% no mês de dezembro.

A eficiência Média de Remoção de DBO e DQO, bem como a equivalência populacional 
estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Eficiência de remoção de matéria orgânica, e Equivalência Populacional

Parâmetro Eficiência de Remoção

DBO 82,43%

DQO 75,18%

Equivalência Populacional 6.223 Habitantes
Fonte: Do autor 
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Os cálculos apresentados foram mensurados com base nas cargas propostas por Von Sper-
ling (2005), as eficiências de remoção, equivalência populacional e as vazões máximas 
estimadas pela empresa (conforme o balanço hídrico realizado no âmbito do próprio em-
preendimento) através da fórmula proposta pelo autor Von Sperling (2002).

Destarte, verificou-se que a empresa possui um potencial poluidor em termos de DBO 
equivalente a uma cidade com uma população de 6.223 habitantes. Mas é possível perce-
ber que houve uma diminuição significativa da quantidade matéria carbonácea do efluen-
te in natura, quando relacionado ao efluente tratado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos demonstrativos e cálculos apresentados, fica evidenciado que este sistema tra-
tamento embora simples, faz com que o empreendimento cumpra com suas obrigações 
atendendo às especificações e/ou exigências das legislações vigentes. 

Considerando, e não olvidando, o observado diagnostico em que propõem que estação de 
tratamento cumpre com a relação dantes supracitada, a saber, Objeto (Estação de trata-
mento) - Objetivo (Esgoto tratado). Isso conforme dados obtidos in loco e via laudos téc-
nicos laboratoriais pelo responsável apresentado. Conclui-se que a estação apresentada faz 
com que o empreendimento tenha êxito no seu tratamento, como aponta os parâmetros 
DBO e DQO efluente, possuindo concentração que demonstram eficiência de remoção de 
82,43% e 75,175% respectivamente.

E considerando a sua equivalência populacional de 6.223 habitantes, é plausível propor 
que para as comunidades isoladas - até então largadas e com sérios problemas no eixo 
do saneamento básico nominado de “esgotamento sanitário” - pequenas unidades como 
a aqui estudada, como forma de tratamento das suas águas residuárias (fluentes), ou seja, 
tenham seu esgoto tratado, com unidades compactas e de baixa valoração – economica-
mente dizendo – inferior à muitas outras conforme Von Sperling, (2007) como é o caso 
da aqui abordada.  
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Introdução: A água possui um papel importante para o nível de qualidade de vida da 
população, visto que sua disponibilidade, com qualidade e quantidade equivalentes à de-
manda, podem contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental de uma 
região. O aumento populacional, o desenvolvimento industrial e outras atividades hu-
manas ocasionaram o crescente consumo de água nos últimos tempos e a necessidade de 
novas fontes para o abastecimento. A conservação e monitoramento é uma ferramenta 
utilizada para manutenção da qualidade e quantidade dos cursos d’água, viável para evitar 
a escassez e controlar as fontes poluidoras que possam prejudicar os possíveis usos das 
águas. Objetivos: O objetivo do presente trabalho foi avaliar a qualidade da água no rio 
Pai João, na área de influência da captação, situada no Parque Estadual da Lapa Grande, 
Município de Montes Claros/MG. Material e Métodos: Foram avaliados parâmetros físi-
co-químicos e microbiológicos obtidos no monitoramento da qualidade da água no ponto 
de captação do curso hídrico, por meio do levantamento de dados junto a Companhia de 
Saneamento Básico de Minas Gerais – COPASA – no período de 2010 até o ano de 2014, 
com análises realizadas semestralmente em junho e dezembro. A metodologia usada para 
caracterização ambiental da área foi uma adequação do estudo sugerido por Gomes et al.( 
2005), onde foram avaliados treze parâmetros macroscópicos, a fim de obter o grau de 
preservação do corpo hídrico no ponto da captação,  por meio de visita in loco em  maio 
de 2015. Resultados: Os resultados obtidos para todos os parâmetros físico-químicos e 
microbiológicos atenderam aos limites legais estabelecidos pela Deliberação Normativa 
COPAM/CERH nº 01/2008 e Resolução CONAMA nº 357/2005. Além disso, o curso hí-
drico apresentou um grau de preservação bom na área de estudo, sem impactos ambien-
tais significativos. Estando a área de estudo inserida em um local de proteção, no caso 
o parque estadual, podemos observar a ampla preservação do entorno, o que contribui 
para a qualidade da água captada. Conclusões: Diante dos resultados obtidos, verificamos 
a importância do monitoramento da qualidade da água para o gerenciamento do curso 
hídrico e manutenção da quantidade de água disponível para o consumo humano, redu-
zindo os riscos de contaminação e possível escassez desse recurso.
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RESUMO

O presente artigo científico tem por objetivo analisar o fenômeno da judicialização da 
política nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. A problemática do tema discute 
a legitimidade democrática da atuação positiva do Poder Judiciário, e mais especifica-
damente do Supremo Tribunal Federal quando da discussão de temas eminentemente 
políticos e da efetivação dos direitos fundamentais. O objetivo almejado pelo presente 
trabalho é identificar a relação existente entre a judicialização da política e a inércia do 
Poder Legislativo. A metodologia utilizada se deu pela pesquisa bibliográfica e docu-
mental e os métodos de procedimentos foram o histórico e comparativo, sendo o mé-
todo de abordagem o hipotético-dedutivo. A conclusão a que se chegou é que a judicia-
lização é resultado do Constitucionalismo moderno, assim como reflete o afastamento 
dos nossos representantes políticos da sociedade civil. Por fim, no desfecho propôs-se 
a realização de uma reforma política a fim de aproximar a classe parlamentar do povo e 
também reformular a estrutura do Poder Normativo, amenizando, desse modo à tensão 
entre os dois poderes.

Palavras-chave: Judicialização, constitucionalismo moderno, direitos fundamentais, re-
forma política.

ABSTRACT

This research paper aims to examine the judicialization of the political phenomenon in the 
judgments of the Supreme Court. The theme of the issue discusses the democratic legitimacy 
of the positive role of the judiciary, and more specifically the Supreme Court when discussing 
highly political issues and realization of fundamental rights. The goal pursued by this work is to 
identify the relationship between the judicialization of politics and inertia of the Legislature The 
methodology used was due to the bibliographical and documentary research methods 
and procedures were historical and comparative , and the method of approach the hy-
pothetical-deductive. The conclusion arrived at is that judicialization is the result of modern 
constitutionalism, and reflects the removal of our political representatives of civil society. Final-
ly, the outcome proposed to carry out a political reform to bring the parliamentary class of the 
people and also reshape the structure of the Legislative Power, easing thus the tension between 
the two powers.

Keywords: Judicialization. Modern constitutionalism. Fundamental Rights. Political Re-
form.
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1.INTRODUÇÃO

A suplantação das bases do jusnaturalismo e o fracasso político do positivismo jurídico 
abriram espaço para grandes reflexões acerca do Direito, sua função social, interpretação 
e aproximação da política. A valorização dos princípios, sua incorporação, explícita ou 
implícita, pelos textos constitucionais e o reconhecimento pela ordem jurídica de sua nor-
matividade fazem parte desse ambiente de reaproximação entre Direito e a Moral.

A reaproximação do Direito à Moral ampliou a área de abrangência dos juízes que passa-
ram a se basear também em princípios, que por possuírem alto nível de abstração permi-
tem mais liberdade para a atuação dos magistrados. Tal aproximação levou para o âmbito 
do Direito questões que eram preferencialmente tratados pela Política o que ocasionou o 
fenômeno denominado judicialização da política1.

No caso Brasileiro, a judicialização é ainda mais perceptível tendo em vista que o nosso 
modelo Constitucional, caracterizado por uma constituição que abarca diversos direitos e 
um sistema de controle de constitucionalidade abrangente, permite que debates de cunho 
político e moral sejam discutidos sob a forma de ações judiciais.

De acordo com Sarmento (2009) a Constituição Brasileira de 1988 deu especial atenção aos 
direitos fundamentais, incluídos sob a condição de cláusula pétrea, ou seja, característica 
de inamovibilidade. O Poder Judiciário passou a ter grande papel na efetivação dos direitos 
sociais, pois, sendo o guardião da constituição, sempre que acionado, deve agir para que os 
direitos não fiquem apenas no plano da abstração.

No entanto, a percepção geral, enfatizada por sucessivos escândalos e pelo discurso de 
alguns meios de comunicação social, de que a política parlamentar e partidária são esfe-
ras essencialmente corrompidas, que se movem exclusivamente em torno de interesses 
e não de valores, gera a expectativa de que a solução para os problemas nacionais possa 
vir do Judiciário. 

Enfrentando essa problemática, Alexy (2008) fala na existência não só de uma representação 
política, mas também de uma representação argumentativa exercida, particularmente, pelo 
Tribunal Constitucional. Conforme o autor, o jogo democrático pressupõe uma racionali-
dade discursiva e o discurso exige a democracia deliberativa. O discurso, desse modo, não 
é composto tão-somente por interesses e poder, mas abrange também os argumentos dos 
participantes que lutam por uma solução política correta. Quando as leis respeitam e pro-
movem os direitos fundamentais, a maioria parlamentar atende às exigências da democracia 
deliberativa. Do contrário, resta recorrer ao remédio da jurisdição constitucional.

Desse modo, apresenta-se como tema deste artigo científico: A judicialização da política. 
Ainda, insta frisar que, tendo em vista que o objeto da pesquisa é analisar os impactos da 

1A expressão “judicialização da política” ou “politização da justiça” passou a compor o cenário das ciências 
jurídicas e sociais a partir do projeto de pesquisa de C.N. Tate e T. Vallinder “The Global Expansion of Judi-
cial Power” (1995) (KOERNER e MACIEL, 2002).
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judicialização no Direito e na Política Brasileira, define-se como delimitação do objeto: O 
processo de judicialização da política no Supremo Tribunal Federal.

Ainda, segundo Silva (2008), o paradigma do Estado Democrático de Direito caracteri-
za-se pela união dos princípios de um Estado de Direito somado aos de um Estado De-
mocrático. Desse modo, não basta apenas um mero somatório de ideias, mas uma nova 
concepção de Estado. Dentre os elementos do Estado de Direito há a submissão à lei, 
a divisão de poderes, bem como a consolidação e respeito aos direitos individuais. Já o 
Estado Democrático fundamenta-se na soberania popular e na efetividade dos direitos 
fundamentais da pessoa humana. 

A Constituição Brasileira de 1988 revelou o ideal do Estado Democrático de Direito, pois 
traçou como fim a busca pela igualdade material. Desse modo, para que os fins consti-
tucionais fossem atingidos, ampliou-se a esfera de atuação do judiciário, que antes era 
controlado pelo Executivo.

No entanto, a ampliação do poder jurisdicional não deveria dar azo à inércia dos repre-
sentantes eleitos pelo povo. Assim, tendo em vista a busca pelos ideais democráticos e a 
harmonia das instituições de poder, define-se como delimitação do problema: Quais os 
impactos que a judicialização de temas eminentemente políticos, por parte do Supremo Tri-
bunal Federal, ocasionam para o Estado Democrático de Direito Brasileiro?

1.1 Objetivo Geral
a.  Analisar a judicialização da política no controle de constitucionalidade feito pelo Su-

premo Tribunal Federal.

1.2 Objetivos Específicos
a.  Analisar a ascensão institucional experimentada pelo Supremo Tribunal Federal com 

apoio nos campos do Direito e da Política;
b.  Identificar, a partir da análise do julgamento de ações ajuizadas no controle abstrato e 

difuso de constitucionalidade, os contornos e os limites da representação argumenta-
tiva do Judiciário;

c.  Suscitar a necessidade do diálogo institucional da sociedade civil e os demais Poderes 
à postura hegemônica dessa representação argumentativa.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Os dados da pesquisa serão obtidos por meio de dois procedimentos: pesquisa bibliográfi-
ca e documental. Para Lakatos e Marconi (2013, p. 43) “a pesquisa significa muito mais do 
que apenas procurar a verdade: é encontrar respostas para as questões propostas, utilizan-
do métodos científicos”. Nesse sentido, a pesquisa bibliográfica trata-se do levantamento 
de toda a bibliografia até então publicada em forma de livros, revistas, publicações avulsas 
e imprensa escrita. Já a pesquisa documental baseia-se em fontes primárias, provenientes 
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dos próprios órgãos que realizaram as observações1.

O desenvolvimento teórico-metodológico desta pesquisa baseia-se nos princípios da 
abordagem qualitativa de pesquisa. Minayo (2004), afirma que a pesquisa qualitativa pos-
sibilita trabalhar com os universos dos significados e atitudes dos sujeitos, dando ênfase 
à maneira como os fenômenos ocorrem. Estes métodos possibilitam a operacionalização 
das concepções que emergem dos novos paradigmas, em especial os que salientam a sub-
jetividade humana em suas crenças, valores e práticas, em determinado contexto, e as 
repercussões em sua qualidade de vida.

A pesquisa bibliográfica consistirá no levantamento, seleção, fichamento e análise de obras 
que tratem da organização do Estado, com ênfase em livros que possibilitem uma abor-
dagem geral da Ciência Política e do Direito e ainda exemplares que tratem especifica-
mente da judicialização da Política.

A pesquisa documental analisará as decisões proferidas, em sede de controle de constitu-
cionalidade abstrato e difuso de constitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, uti-
lizando-se como corte cronológico a redemocratização do Brasil e, sobretudo, o período 
após a Emenda Constitucional nº 45/2004 que promoveu a reforma do Judiciário.

A utilização da produção jurisprudencial justifica-se na ideia de que este projeto de pes-
quisa tem como escopo a análise das fundamentações argumentativas utilizadas pelos mi-
nistros do Supremo Tribunal Federal, objetivando-se traçar o desenho institucional do 
Judiciário e o teor político de suas decisões.

O método de abordagem utilizado será o hipotético-dedutivo. Tal método busca unir a 
racionalização do método dedutivo à experimentação do método indutivo. Ainda, para 
delinear o procedimento, utilizar-se-á o método histórico e comparativo, realizando com-
paração de dados do presente com os do passado.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo Mascaro (2012), a institucionalização do poder do Estado e a sua limitação ju-
rídica se deram a partir das revoluções liberais burguesas, que fizeram surgir uma Cons-
tituição tanto como elemento de organização quanto de contenção do poder político. O 
Direito Constitucional antes da Revolução Francesa era muito mais uma legitimação do 
absolutismo, firmando um poder discricionário do rei que subordinava o conjunto nor-
mativo. Com a ascensão da burguesia, o Direito Constitucional passa a ser uma teoria 
tanto da institucionalização do Estado quanto da concretização do conjunto normativo.

Nesse sistema rígido e formal de normas nasceu o Positivismo Jurídico que é marcado 
pela justiça formal, a lei é válida não por seu conteúdo, mas porque obedeceu ao procedi-
mento previsto e foi produzida pela autoridade competente.

1 Cf. LAKATOS, Eva Maria. MARCONI, Maria de Andrade. Obra citada, p. 43-44.
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O normativismo jurídico de Kelsen (2009) e Schmitt (1992), por exemplo, apóia-se na 
validade formal das normas e na sistematização do Direito, desvinculando-o da Política e 
da Moral. Ainda, embora reconheça que a política esteja no cerne da norma, o positivis-
mo defende que a aplicação e a interpretação dos textos normativos devem afastar-se do 
moralismo e da influência política. 

Kelsen (2009), na Teoria pura do Direito, mecaniza, de forma extrema, as normas consti-
tucionais. Estas compõem as normas máximas do ordenamento jurídico, que além de li-
mitarem as normas infraconstitucionais, constituem o próprio Estado. “Por pureza Kelsen 
queria dizer que a ciência do direito deveria se ater apenas à descrição do seu objeto espe-
cífico, as normas jurídicas, e que não lhe competiria verificar a justiça ou a oportunidade 
e a racionalidade dessas normas” (GALLUPO, 2013, p. 88).

Conforme Marinoni (2005), a impossibilidade de o Estado intervir na sociedade, pro-
tegendo as posições sociais menos favorecidas, baseava-se na suposição de que para se 
conservar a liberdade de todos era necessário não discriminar ninguém, pois qualquer 
tratamento diferenciado era visto como violador da igualdade, logicamente formal.

No entanto, a concepção de justiça formal tornou-se insuficiente em decorrência das cri-
ses sociais e econômicas, motivando transformações na compreensão das responsabilida-
des sociais da sociedade e do Estado já na década de 1930 e intensificadas após a Segunda 
Grande Guerra.

De acordo com Rawls (1997), a justiça, no seu sentido não meramente formal, deve ser 
a primeira virtude das instituições sociais. Leis e instituições, por mais eficientes e bem 
organizadas que sejam, devem ser abolidas se são injustas. E em uma sociedade justa as 
liberdades da cidadania igual são consideradas invioláveis, os direitos assegurados pela 
justiça não estão sujeitos à negociação política ou ao cálculo de interesses sociais.

Ato contínuo de estudo, diante dessa nova concepção de justiça e da reaproximação do di-
reito à moral, surgiu o fenômeno denominado pelos juristas contemporâneos de neocons-
titucionalismo. Essa nova acepção de constitucionalismo está associada, primeiramente, a 
preservação de direitos humanos e humanitários e a proteção contra arbitrariedades das leis.

Em sintonia com o surgimento do neoconstitucionalismo, passou-se a discutir a judi-
cialização da política.  Para Maciel e Koerner (2002) a judicialização refere-se ao novo 
estatuto dos direitos fundamentais e à superação do modelo da separação dos poderes 
do Estado, que levaria à ampliação dos poderes de intervenção dos tribunais na política.

De acordo com Barroso (2012) as origens da judicialização, ou ativismo judicial, como 
prefere o autor, remetem à jurisprudência norte-americana. A atuação da corte ameri-
cana teve uma ingerência mais conservadora em um primeiro momento, quando, com 
a atuação proativa desta, os setores mais reacionários encontraram amparo para a se-
gregação racial e para a invalidação das leis sociais em geral, culminando no confronto 
entre o Presidente Roosevelt e a Corte, com a mudança da orientação jurisprudencial 



683

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

contrária ao  intervencionismo  estatal. A situação se inverteu completamente a partir 
da década de 50, quando a Suprema Corte, sob a presidência de Warren e nos primeiros 
anos da Corte Burger, produziu jurisprudência progressista em matéria de direitos fun-
damentais, sobretudo,  envolvendo negros acusados em processo criminal e mulheres,  
assim  como  no  tocante  ao  direito  de  e de interrupção da gestação. 

No que se refere ao Brasil, após quase 20 anos de autoritarismo e supressão de direitos, 
o país deparou-se com a tão esperada mutabilidade e, ao mesmo tempo, pluralidade dos 
sujeitos políticos da decisão.  O clima de otimismo quanto ao retorno das eleições diretas 
representou o fortalecimento da consciência civil em relação aos direitos políticos. A parti-
cipação do povo atribuiu legitimidade ao Estado Brasileiro, a ponto de possibilitar à socie-
dade a materialização das bases democráticas outrora usurpadas. 

Consoante Campos (2013), no Brasil, antes do advento da Constituição de 1988, o Su-
premo Tribunal Federal possuía pouco poder decisório, atuava apenas tecnicamente. A 
Suprema Corte Brasileira era humilhada pelos ataques políticos de Executivos hipertro-
fiados e de Presidentes autoritários. Quando o Supremo agia, suas decisões eram desres-
peitadas. As forças políticas, então dominantes, sempre por meios ilegítimos, como o des-
cumprimento de decisões, aposentadorias compulsórias de ministros e atos normativos 
arbitrários, infringiam a independência do Supremo. 

Contudo, hoje a situação é muito diferente. Nos dias atuais, as decisões do Supremo não 
são apenas amplamente respeitadas, mas a instituição é determinante para a dinâmica 
política nacional.

Até 1988 registrou-se uma fraca autonomia do Poder Judiciário, que, ao 
longo dos primeiros cem anos de República, não instituiu uma tradi-
ção de controle de constitucionalidade dos atos do Executivo, o qual se 
apresentou, desde logo, como o poder mais ativo, atuando em um con-
texto em que inexistiam garantias de contrapeso às suas prerrogativas 
(AVRITZER e MARONA, 2014, p. 86).

Vale sumariar, portanto que a Constituição de 1988 atribuiu à Corte várias competências 
e instrumentos decisórios. Igualmente, promoveu transformações profundas no modelo 
concentrado e abstrato de controle de constitucionalidade, ampliando significativamente 
sua estrutura, as ações pertinentes e, em especial, o elenco de legitimados que podem ini-
ciar seus processos.

A redemocratização do Brasil e a promulgação da Constituição Cidadã1 revelou o Estado 
Democrático de Direito Brasileiro como sua expressão jurídica. Superou-se o conceito de 
democracia como sendo apenas o governo do povo representado pela maioria parlamen-
tar. Nesse sentido Laraya (2009, p. 2399):

Não sendo, por si, um valor-fim, mas meio e instrumento de realiza-
ção de valores essenciais de convivência humana, que se traduzem ba-

1 grifos da autora
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sicamente nos direitos fundamentais do homem, compreende-se que a 
historicidade destes a envolva na mesma medida, enriquecendo-lhe o 
conteúdo a cada etapa do envolver social, mantido sempre o princípio 
básico de que ela revela um regime político em que o poder repousa na 
vontade do povo. Sob esse aspecto, a democracia não é um mero concei-
to político abstrato e estático, mas é um processo de afirmação do povo 
e de garantia dos direitos fundamentais que o povo vai conquistando no 
correr da História.

Entre democracia e constitucionalismo, entre vontade e razão, entre direitos fundamen-
tais e governo da maioria, podem surgir situações de tensão e de conflitos aparentes. Alexy 
(2008) apresenta três formas de visualizar a relação entre direitos fundamentais e demo-
cracia: uma ingênua, outra idealista e uma última realista. 

Segundo o autor, na concepção ingênua, nunca existiria relação de conflito entre 
os direitos fundamentais e a democracia, pois seria inconcebível uma relação de 
tensão entre dois institutos supremos. A segunda concepção, apesar de reconhecer 
a possibilidade da existência de conflitos entre os institutos que, em princípio, são 
a base do Estado Democrático de Direito, parte da proposição de uma sociedade 
perfeita, na qual a maioria parlamentar não teria interesse em defender posições 
capazes de violar os direitos fundamentais. Já a concepção realista, aceita pelo autor, 
admite que os direitos fundamentais possam ser democráticos e antidemocráticos. 
São democráticos porque permitem o desenvolvimento da sociedade mediante a ga-
rantia dos direitos de liberdade e de igualdade, com o que mantêm a estabilidade do 
procedimento democrático, e também porque asseguram as condições para o fun-
cionamento do processo democrático através da tutela da liberdade de expressão, 
dentre outros. Contudo, ao mesmo tempo são antidemocráticos, pois têm a função 
de afirmar a adequação do processo democrático ou de negar as decisões da maioria 
parlamentar legitimada pelo povo. 

O caráter antidemocrático dos direitos fundamentais é exercido através do controle de 
constitucionalidade das leis, que, ao analisar se a matéria agride algum desses direitos 
acaba desconsiderando a vontade da maioria parlamentar.

O fundamento do Estado Democrático de Direito exige um modelo de Estado que não 
apenas garanta a liberdade e proporcione uma igualdade formal, pois, diante de tantos 
acontecimentos nocivos ao bem-estar social, o povo clama por uma eficiente participação 
popular no processo decisório do país. “As pessoas não devem ser tratadas como objetos 
das decisões” (FARIA, 2013 p. 135).  Neste sentido, Santos (1997, p. 270):

A renovação da teoria democrática assenta, antes de mais, na formula-
ção de critérios democráticos de participação política que não confinem 
esta ao acto de votar. Implica, pois, uma articulação entre democracia 
representativa e democracia participativa. Para que tal articulação seja 
possível é, contudo, necessário que o campo político seja radicalmente 
redefinido e ampliado.
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No Brasil, iniciou-se um processo pelo qual se decide temas controvertidos, avançando 
em questões próximas aos poderes legislativo e executivo, tais como aqueles inerentes ao 
sistema eleitoral e a implementação de políticas públicas.

A Suprema Corte, com base no princípio democrático, declarou que a vaga no Congresso 
pertence ao partido político. Do mesmo modo, ampliou a proibição do nepotismo aos 
Poderes Legislativo e Executivo, com a expedição de súmula vinculante, após o julgamen-
to de um único caso, assumindo uma postura quase normativa. Em nome dos princípios 
da moralidade e da impessoalidade, o Supremo Tribunal Federal “criou” uma vedação 
que não estava clara em qualquer regra constitucional ou infraconstitucional expressa. 
Pronunciou-se também pela inconstitucionalidade das normas legais que estabeleciam 
cláusula de barreira, ou seja, óbices ao funcionamento parlamentar de partidos políticos 
que não cumprissem requisitos mínimos de desempenho eleitoral.

Mais recentemente, em meio a uma enorme crise econômica e também política, o judi-
ciário tornou-se a via de apelo da oposição. Parlamentares do PT, PCdoB, PSOL,   PSB, 
PPS e PROS, em mandado de segurança, pediram a anulação da votação da Câmara dos 
Deputados que aprovou o financiamento empresarial de campanhas na Constituição. Da 
mesma forma ocorreu com o julgamento da proposta de emenda à constituição que reduz 
de 18 para 16 anos a maioridade penal nos crimes hediondos, em que, também por meio 
do writ, um grupo de 101 deputados de 13 partidos foi ao Supremo Tribunal Federal ten-
tar trancar a deliberação da emenda.

Desse modo, é de extrema relevância discutir quais são os limites democráticos que se 
deve opor à atuação política do Poder Judiciário. Não cabendo nesse artigo científico dis-
cutir o mérito das deliberações daqueles que exercem a função jurisdicional, nota-se que 
o debate acerca da legitimidade dessa atuação nos leva a compreensão do próprio funcio-
namento do Estado Brasileiro. 

Insta salientar também que a discussão da judicialização da política nos leva à necessida-
de de uma reforma política abrangente que proporcione maior transparência na política, 
ampliando as possibilidades de atuação e discussão por parte da população no processo 
decisório do país que dessa forma revitalizará a democracia, ampliará a atuação do legis-
lativo e a harmonia das funções do Estado, fortalecendo a crença do povo nas instituições 
de poder, e na vontade de concretização dos direitos e garantias constitucionais para ma-
nutenção do tão sonhado e idealizado Estado Democrático de Direito.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme apresentado na introdução, este artigo científico teve por objetivo principal a 
análise do judicialização da política, analisando o processo de judicialização da política no 
Supremo Tribunal Federal.

 Por essa razão, dedicou-se especial atenção ao estudo das origens do judicialização no 
cenário mundial. Nessa abordagem, buscou-se primeiramente enfrentar a discussão do 
surgimento fenômeno do neoconstitucionalismo e da judicialização da política.
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Analisadas as origens da judicialização da política, ficou clarificado que a fiscalização de 
constitucionalidade por parte do Poder Judiciário encontra respaldo no princípio da su-
premacia constitucional, segundo o qual a Constituição é a lei suprema do Estado. Diante 
de uma violação da Constituição mediante ação ou omissão dos Poderes Públicos, razão 
pela qual a própria Constituição cria os mecanismos pelos quais o Poder Judiciário atuará 
em defesa dos preceitos nela estabelecidos, e essa conjuntura jurídica é apenas decorrente 
da jurisdição constitucional e do constitucionalismo moderno.

Contudo, verificou-se que a judicialização de temas eminentemente políticos transmu-
dou-se em atuação positiva do judiciário, exercendo-se este uma função política que não 
deveria. 

Ademais, notou-se que uma forma de fortalecer a democracia brasileira é aproximando 
a população da classe política e também reformulando a atuação do Poder Normativo, 
através de uma reforma política que amplie os institutos de democracia direta e imponha 
eticidade e comprometimento no exercício dos mandatos parlamentares.

Por fim, frisa-se que não se pretendeu com esta pesquisa extinguir e esgotar a discussão 
sobre a judicialização da política. A presença do ativismo judicial no nosso sistema cons-
titucional é reflexo do contingente histórico do país e da atuação dos três poderes. Por 
essa razão, o tema continuará atual enquanto os direitos fundamentais forem desprezados 
pelos representantes do povo e necessitarem da atuação positiva do Judiciário. 
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Os resíduos sólidos descartados sem tratamento podem trazer muitos danos à saúde pú-
blica e degradação de recursos naturais. Com o aumento da produção industrial aumen-
tou-se também o consumo e consequentemente, a geração de resíduos. O descarte, então, 
é feito quando o produto não tem mais serventia, porém, para algumas pessoas, estes 
representam uma complementação de renda. No Brasil a coleta seletiva ainda não tem a 
apreciação que merece, sendo praticada por alguns indivíduos sem fins de contribuição 
ambiental. Mas, os catadores de recicláveis representam importante papel na sociedade, 
pois contribuem para que menos resíduos cheguem aos aterros e gerem problemas maio-
res. Objetivo: Esse projeto propõe ações que buscam conscientizar os acadêmicos das 
Faculdades Santo Agostinho, na prática de ações ambientais, descartando o resíduo pro-
duzido por eles mesmo em recipientes próprios para posteriormente dar finalidade lógica 
com a reciclagem ou compostagem. Metodologia: A pretensão é que o trabalho seja rea-
lizado no interior do Campus I e II das Faculdades Santo Agostinho. Serão utilizados ao 
todo 20 pares de lixeiras para coleta de resíduos secos e úmidos (lado a lado), distribuídas 
de forma a ter dois pares em cada corredor dos três prédios da faculdade, e uma lixeira 
maior na entrada de cada prédio para coleta de resíduos eletrônicos. As lixeiras serão 
confeccionadas a partir de material reciclado, como galão de água 20l e tambor 50l, que 
conterão adesivos instrutivos e educativos. Será feita, de início, uma mobilização silen-
ciosa sendo implementado sem divulgação inicial para verificar a curiosidade e interesse 
espontâneo dos acadêmicos. Após o período de análise, serão feitas visitas em cada sala 
para apresentar formalmente o projeto e observar a reação dos participantes. O material 
reciclável coletado será doado a catadores, pilhas e baterias serão encaminhadas às empre-
sas da cidade que já fazem esta coleta e o material orgânico será encaminhado à horta da 
faculdade contribuindo com o projeto comunitário. Resultados: No momento, o projeto 
se encontra em análise para dar início às atividades. Conclusão: Além de colaborar para 
a proteção do meio ambiente, o projeto será um incentivo às ações solidárias conscien-
tizando e distribuindo informações ecológicas, sustentáveis, políticas e sociais, que são 
fundamentais na formação dos cidadãos. Ainda, a instituição tornar-se-á referência nas 
questões ambientais, ampliando a visão sócio-educativa para a organização.

Palavras-chave: Resíduos sólidos; conscientização; reciclagem.
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RESUMO:

Percebe-se ao longo da história que o desenvolvimento urbano, bem como, o industrial 
se dá próximo aos mananciais, porque à disponibilidade de recursos hídricos tanto para 
o abastecimento humano, quanto para a manutenção de suas atividades (seja domésticas 
ou industriais), além do uso destes recursos para a disposição final das águas residuárias 
(esgoto e/ou efluente) tem se tornado o fator ponderânte deste crescimento. Consideran-
do também a vasta complexidade dos usos múltiplos da água conforme explicitado na 
Lei Federal nº 9.433 de 1997, e a grande demanda de água na manutenção de distintas 
atividades industriais ou domésticas, a natureza tem dado sinais de que os cursos hídricos, 
não tem resistindo toda a degradação e tamanha exigências. As diferenças apresentadas 
nos últimos anos sobre a distribuição do fenômeno “chuva”, afetando o ciclo hidrológico 
e consequentemente, uma das suas funções, o reabastecimento dos lenções subterrâneos, 
aliado às mudanças no solo promovidas pelo homem – tais qual a compactação e remoção 
de vegetação -   afeta a disponibilidade hídrica, tanto em quantidade como em qualidade, 
é um dos principais fatores limitantes ao desenvolvimento das cidades e/ou comunidades. 
Neste sentido, após caracterização de um curso hídrico da bacia do Rio Pacuí, sub bacia 
do Rio São Francisco, busca-se o planejamento para manejo sustentável em conformidade 
com a Política Nacional de Recursos Hídricos, instituído pela Lei 9.433 de 1997. Confor-
me propões a Agência Nacional de Água (ANA, 2011). 

Palavras-chave: Disponibilidade hídrica, Gestão, Manutenção Sustentável das águas.

ABSTRACT: 

It can be seen throughout history that urban development, as well as the industrial occurs 
near the springs, because the availability of water resources for both human consump-
tion, and for the maintenance of its activities (whether domestic or industrial), as well the 
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use of these resources to the final disposal of wastewater (sewage and / or wastewater) 
has become the ponderânte factor of this growth.Also considering the vast complexity 
of the multiple uses of water as explained in Federal Law 9.433 of 1997 and the high 
demand for water in maintaining distinct industrial or domestic activities, nature has 
given signs that water courses, has not resisting all degradation and such requirements.
The differences shown in recent years on the phenomenon of distribution “rain”, affect-
ing the water cycle and hence one of its functions, the replenishment of underground 
Linens, combined with changes in soil promoted by man - such that compression and 
removal of vegetation - affects water availability, both in quantity and in quality, is one 
of the main limiting factors to the development of cities and / or communities.In this 
sense, after characterization of a water course of the river basin Pacuí, sub-basin of the 
São Francisco River, planning for sustainable management is sought in accordance with 
the National Water Resources Policy, established by Law 9433 of 1997. As proposes the 
National Water Agency (ANA, 2011). 

Keywords: Water availability, Management, Sustainable Maintenance of the water.

INTRODUÇÃO

A localização geográfica do estado de Minas Gerais abrange parte dos biomas Cerrado, 
Caatinga Mata Atlântica, sendo um dos fatores responsáveis pela existência de uma fauna 
de aves rica e diversificada (ARAÚJO, 2000). Em Minas Gerais, 75% do Cerrado foram 
destruídos durante o processo de ocupação desordenada de seu território. A situação da 
cobertura vegetal da caatinga mineira também não é diferente. (HERRMANN, 2000).

A fauna predominante devido a situação geográfica é o Cerrado no Norte do Estado de 
Minas Gerais. Fazendo com que o Cerrado possua espécies com os demais biomas, tor-
nando-se um local de alta diversidade, a ponto de ser considerado a savana mais rica em 
biodiversidade do planeta conforme (IGLESIAS, 2011).

Devido sua abrangente fartura de rios, lagos, lagoas, há uma vasta diversidade de espé-
cies de peixes: das 3 mil espécies brasileiras, 380 ocorrem em Minas (12,5%). E das 1.678 
espécies de aves brasileiras, 46,5% (780 delas) foram verificadas no Estado de Minas Ge-
rias, várias endêmicas, como o João-cipó (Asthenes luizae) que habita os campos rupestres 
da Serra do Espinhaço. Há em Minas Gerais 190 espécies de mamíferos não-aquáticos - o 
que representa 40% dos catalogados no Brasil; 180 espécies de répteis entre serpentes, 
lagartos e jacarés, com destaque para as 120 de serpentes - quase metade das catalogadas 
no país; 200 espécies de anfíbios – um terço das que ocorrem no país – sendo vários os 
gêneros endêmicos de anuros (sapos, rãs e pererecas) da Mata Atlântica e das serras do 
Cipó e da Canastra (HERRMANN, 2000).

A fauna apresenta cerca de 47 espécies de lagartos, sendo 7 de anfibenídeos: espécies de 
lagartos sem pés. 45 espécies de serpentes, 4 de quelônios (família das tartarugas) e 44 
espécies de anuros (sapos e rãs).
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As árvores do bioma são bastante peculiares, também estando presentes os pequenos ar-
bustos. Seus caules e galhos são retorcidos, distribuindo-se por um vasto campo coberto 
por gramíneas, passando a uma altura de mais de 15 metros, em média. As suas raízes são 
profundas, com cascas duras e grossas.

O Cerrado oferece grande variedade de cactos, bromélias e orquídeas. As palmeiras tam-
bém são abundantes no bioma. Babaçu, brejaúba, buriti, guariroba, jussara, pequi e ma-
caúba são as conhecidas, todas carregam nomes indígenas e têm grande valor na vida das 
comunidades rurais e tradicionais do Cerrado.

A flora se constitui de espécies xerófitas (formação seca e espinhosa resistente ao fogo e 
praticamente sem folhas) e caducifólias (que perdem as folhas em determinada época do 
ano) totalmente adaptadas ao clima seco com predominância de cactáceas e bromeliá-
ceas. O extrato arbóreo apresenta espécies de até 12 metros de altura, o arbustivo, de até 5 
metros e o extrato herbáceo apresenta vegetação de até 2 metros de altura. As principais 
representantes do reino vegetal são: a aroeira, o mandacaru, o juazeiro e a amburana.

O clima encontrado na cidade é do tipo tropical semiárido, quente e seco, com período 
de chuvas concentradas entre os meses de outubro a março. A precipitação média anual 
é de 1.060 mm e a temperatura média anual é de 22,2° C. Em consequência do tipo de 
clima seco e com baixos índices de pluviosidade, o solo do município foi moldado a 
partir das ações intempéricas que ocorreram a partir do tipo de clima analisado. No solo 
de Montes Claros predomina uma formação Pré-cambriana antiga, com ocorrência de 
siltito, ardósia, calcários, filitos, calcita, galena, minério de ferro, azotato de potássio, 
cristal de rocha e ouro de aluvião (CHAVES, ANDRADE e BENITEZ, 2012 apud IGLE-
SIAS et all. 2011).

Em conformidade com a classificação de Thornthwaite, que definem o clima da região 
como C2WB’4a’, fica evidente que sendo do tipo subúmido mesotérmico, sofre com a 
deficiência hídrica moderada no inverno. O regime de pluviosidade e temperatura, bem 
como, os índices estabelecidos pela tipologia climática de Thornthwaite definem o clima 
da região como C2WB’4a’, ou seja, subúmido mesotérmico com deficiência hídrica mode-
rada no inverno. As principais características climáticas da região são:

 Temperatura média anual de 22,4°C
 Temperatura média máxima anual de 29,3°C
 Temperatura média mínima anual de 16,7°C
 Umidade relativa do ar em 67%
 Índice pluviométrico de 1.082mm

A Geologia (ciência que estuda a composição, a estrutura e a evolução da Terra) explica 
que em Coração de Jesus, predomina um relevo ondulado, com mares de morros e mon-
tanhas. A altitude mínima que é de 502 metros, algumas partes do terreno no munícipio 
são e ondulado, planas e zonas montanhosa, já o solo predomina uma formação Pré-cam-
briana antiga, com ocorrência de siltito, ardósia, calcários, filitos, calcita, galena, minério 
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de ferro, azotato de potássio, cristal de rocha e ouro de aluvião, sendo assim a mesma para 
distrito que é Ponte dos Ciganos onde foram realizadas as pesquisas do trabalho. 

Confi rmada por análise do solo realizada pelo laboratório de solos UFMG Montes Cla-
ros, a classifi cação do solo constituinte pelas areias quartzozas álicas e distrófi cas a fraco 
mais latossolo vermelho-amarelo álico a fraco e condensado, textura média, ambos cerra-
dos subcaducifólio. Podendo, assim, ser considerado um solo pobre em nutrientes e com 
isso difi culta a formação de uma grande biodiversidade, gerando assim as baixas taxas de 
matéria orgânica presentes no solo. 

O que justifi ca as atividades predominantes de uso e ocupação do solo em Coração de 
Jesus, serem voltadas para a pastagem plantada, pastagem natural e, principalmente, a 
silvicultura. As principais interferências considerando o tipo de uso do solo ocorrem prin-
cipalmente em áreas de agropecuária, onde o uso da terra encontra-se consolidado com o 
plantio de culturas agrícolas e criação de gado em grandes propriedades.

MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho trata-se de um estudo de caso focalizando o manejo e gestão de um dos cur-
sos hídricos da bacia do Rio Pacuí micro bacia pertencente à bacia do Rio São Francisco.

Com localização dada em no distrito de Ponte dos Ciganos, município de Coração de 
Jesus-MG, situada no Norte de Minas Gerais, na região de Montes Claros, conforme su-
pracitado, na bacia hidrográfi ca do Rio São Francisco, numa altitude de 760 m, Latitude 
16º41’07” Sul e Longitude 44º21’34” oeste. Conforme demostrado pela Figura 1.

Figura 1: Localização de Coração de Jesus em MG. Fonte: Caracterização Geral de Municípios IBGE
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Coração de Jesus Minas Gerais, segundo o IBGE, com localização que atinge uma altitude 
de 760 m acima do nível do mar e sua população em 2010 era de 26.033 habitantes. Sendo 
que para 2014 estima-se sua população em 26.933 habitantes.

Conforme (IBGE, 2007), pela Lei Estadual nº 2764, de 30-12-1962 são criados os distritos 
de Luís Pires de Minas e Ponte dos Ciganos e anexados ao município de Coração de Jesus.  
Em divisão territorial datada de 2001, o município é constituído de 7 distritos: Coração 
de Jesus, Alvação, Aristides Batista, Luís Pires de Minas, Ponte dos Ciganos, São Geraldo 
e São Joaquim.  Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007 (IBGE, 2007).

Ponte dos Ciganos distrito do município de Coração de Jesus MG, tem população de 
aproximadamente 200 habitantes. Distando-se, segundo o IBGE, em 21 km da cidade de 
Coração de Jesus é 91 da cidade de Montes Claros.

Sua base econômica se a se baseia em prestação de serviços para escola como auxiliar de 
serviços e outros; na pecuária cria e recria constituindo a de corte, atividade dos fazen-
deiros é a agricultura caracteriza-se subsistência. Faz divisão com as comunidades Sobra-
dinho, Barriguda, Donana, Espigão, Brejo Grande, Pequeno Jataí, Boa Vista, Jatobá 1-2 e 
3, Vanguateira, Borrachudo, Barreiro do Morro. Possui uma escola sendo nomeada como 
Escola Estadual de Ponte dos Ciganos, um posto de saúde familiar e uma agência dos 
correios. 

A Figura 2 demonstra a situação de Localização de Ponte dos Ciganos distrito de Coração 
de Jesus Minas Gerais em relação ao curso do Rio São Francisco.

Figura 2: Localização de Ponte dos Ciganos - Coração de Jesus em Relação ao Curso do Rio São Francisco. 
Fonte: Do Autor – Imagem obtida com o uso Sistema de Informações Geográficas SIG de acesso livre 

(google Earth). 

No entendimento de Sánchez (2013), a caracterização, tem como objetivo descrever/re-
tratar a realidade local. A exemplo da caracterização topográfica, que como explica tem 
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o fim de representar no papel a forma de um conjunto de terrenos, com as características 
que estão em sua superfície. 

Ainda segundo Sánchez (2013), a caracterização permite a reprodução em plantas, dos 
limites de propriedade e dos detalhes como córregos, vales, plantações, cercas e vales den-
tre outros.

Quanto a caracterização dos meios bióticos e abióticos da área, serão realizadas visitas in 
loco para que sejam observados todos os aspectos no e diz respeito a todos os componentes 
do ambiente no geral, que atende desde a existência de construção, atividade no entorno, 
bem como os aspectos quali-quantitativos do corpo hídrico em si, vegetação seus aspectos 
naturais e de interferência da atividade humana, e da localização da área de estudo.

Para este efeito será inferida análise macroscópica; que em conformidade com Dias (1998) 
e o Guia de Avaliação da Qualidade das Águas (2004) - observados os aspectos: Coloração 
aparente da água, Odor da água, Odor da água, Lixo no entorno Materiais flutuantes, Ma-
teriais flutuantes, Espumas e óleo, Esgoto, Vegetação, Uso antrópico, Proteção, Residên-
cias, Tipo de área de inserção; e faz se a quantificação destes.

Para a caracterização serão também realizadas quantificação da Análise dos Parâmetros 
Microscópicos: Oxigênio dissolvido, Dureza, Condutividade, Temperatura. Estes serão 
aferido com o auxílio de eco-Kit com sua metodologia e/ou Standard Métodos – APHA, 
AWWA e WPCF (1995), além do uso de instrumentação para aferições instantâneas como 
termômetro padrão de mercúrio do Eco-Kit, dispositivo eletrônico condutivímetro com o 
potencial para aferição de oxigênio dissolvido e/ou oxímetro, peagâmetro de bolso entre 
outros.

Quanto aos aspectos microbiológicos serão usadas técnicas de laboratório em confor-
midade com o preconizado no Standard Métodos, métodos também evidenciados no e 
procedimentos do manual de análise de água da FUNASA, como meio de cultura “ágar 
nutriente” para contagem de colônias, bem como com preparadas para e-coli por teste 
colorimétrica/câmara UV.

Quanto ao aspecto quantitativo potencial dos cursos hídricos estabelece se conforme con-
ceituado por Carvalho (2004) sua vazão. O que para o mesmo entende-se por volume de 
água que passa numa determinada seção do rio por unidade de tempo, a qual é determi-
nada pelas variáveis de profundidade, largura e cumprimento desta seção e velocidade 
do fluxo, e é expressa comumente no sistema internacional (SI) de medidas em m³/s. A 
descarga (vazão) aumenta da montante (região mais alta do rio) para a jusante (áreas rio 
abaixo) até sua foz. 

Assim pode ser calculado o volume da secção do rio usando as dimensões h, w e c demos-
tradas pela Figura 3.
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Figura 3: Secção de um rio e sua grandezas para o cálculo de vazão. Fonte: Adaptada de www.ebah.com.br/
content/ABAAAes4IAE/calculo-velocidade-vazao-corrego-feau-univap-urbanova

Relacionando volume do fluxo de água (m3) ao tempo de escoamento do fluxo de água na 
secção do rio, obtêm-se a vazão (Q) do rio.  

Onde: 
Q = vazão (m³/s) 
C = comprimento da secção transversal (m) 
V = volume do fluxo de água (m³) 
h = profundidade média da lâmina da água na seção transversal do canal (m) 
w = largura do canal 
t = tempo de escoamento do fluxo de água na secção do rio (s).

Considerando a vazão e que as áreas adjacentes ao rio possuem a mesma estrutura de solo, 
aliado ao software Vensim PLE, de modelagem ambiental, com modelo programado por 
Tiago Garcia de Senna Carneiro, para simular a interferência da vegetação sobre o   volu-
me calculado, ou seja, sua interferência na taxa de infiltração do solo, conforme Figura 4.

Figura 4: Localização de Ponte dos Ciganos - Coração de Jesus em Relação ao Curso do Rio São Francisco. 
Fonte: Do Autor – Imagem obtida com a manipulação do ao software Vensim PLE, com programação de 

Tiago Garcia de Senna Carneiro. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme avaliação visual o Rio Pacuí nos pontos de estudo, o ambiente se interferências 
antrópicas. 

O uso e a ocupação do solo em uma bacia hidrográfica influenciam dire-
tamente nas condições ambientais da bacia.  Neste sentido, ao se estudar 
o planejamento, uso e gestão os recursos hídricos, deve-se considerar as 
principais atividades desenvolvidas na bacia hidrográfica, devido estas 
influenciarem diretamente nos processos naturais que ocorrem no am-
biente, além de influenciar na disponibilidade qualitativa e quantitativa 
dos recursos hídricos.  (SILVEIRA et al.2010) 

Com interferências tais como abertura de estradas, possuindo ainda uma edificação em 
alvenaria muito próximas ao leito, bem como, propriedades particulares com áreas de la-
zer que fazem uso da Área de Proteção Permanente (APP) ou Faixa Marginal de Proteção 
(FMP) do rio bem como do potencial hídrico. 

A água apresentou-se transparente em períodos de seca – com turbidez entre 0 e 50 UT 
(unidades de Turbidez), (o que muda totalmente em tempos de chuva), e também se apre-
sentou sem odor, sem espumas e óleos na superfície, não foram detectadas redes de esgotos 
domésticos. Não foram encontrados materiais flutuantes, a não ser matérias oriundas da 
vegetação do entorno como folhas e galhos finos. No entanto verificou-se acúmulo de de-
jetos no entorno, materiais como plástico, papel, resto de comidas. 

Com o eco-Kit foram determinados alguns parâmetros como medições instantâneas co-
meçar por determinar a temperatura da água no momento das coletas e análises, em cuja 
aferição por termômetro (padrão de mercúrio do Eco-Kit) obteve-se foi de 25ºC; parâme-
tros como dureza 230 mg.l-1 ou 23%; oxigênio dissolvido a 9 mg.l-1 ou 0,9%. A condutivi-
dade em 1,3 medidas pelo eco-Kit também foi confirmada através do dispositivo eletrôni-
co condutivímetro. O pH foi aferido via peagâmetro de bolso e afixado em 9,6. Teste para 
amônia, fosfato e cloro também foram realizados, ficando em 0,10 mg.l-1, 0,75 mg.l-1 e 10 
mg.l-1 respectivamente.

No que tange aos demais aspectos, caso da quantificação das Análises microbiológicos 
os testes para detecção de microrganismos termotolerante, bem como, o específico para 
o e-coli, positivos, resultados apresentados pela metodologia de Número Mais Provável 
(NMP) em parte por milhão.  As Tabelas 1, e 2 trazem os resultados de aferições feitas em 
laboratórios para determinação deste parâmetro em dois estágios – secas e chuva respecti-
vamente – aferições feitas em conformidade com o standard métodos em APHA, AWWA 
e WPCF (1995).
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Tabela 1: Aferição de análise Microbiológica – Período de Secas
Laudo 17/03/2015 Aferição de análise Microbiológica
Metodologia de Número Mais Provável (NMP)
Amostra 15/032015 Período de seca

Campo amostra ponto “C” Campo amostra ponto “D”

Diluição 10 1 0,1 10 1 0,1

Calorimetria 5 4 4 5 3 0

Infravermelho 5 4 2 5 3 0

Legenda: C - ponte de Captação Rio Pacuí coleta realizada in loco conforme standard métodos; D - Ponto de 
Distribuição (coleta realizada in loco em residência da comunidade). Fonte: Do Autor

Tabela 2: Aferição de análise Microbiológica – Período de Chuvas
Laudo 24/03/2015 Aferição de análise Microbiológica  
Metodologia de Número Mais Provável (NMP)
Amostra 22/032015 - período de chuvas

Campo amostra ponto “C” Campo amostra ponto “D”

Diluição 10 1 0,1 10 1 0,1

Colorimetria 5 5 4 5 5 5

Infravermelho 5 5 5 5 5 5

Legenda: C - ponte de Captação Rio Pacuí coleta realizada in loco conforme standard métodos; D - Ponto de 
Distribuição (coleta realizada in loco em residência da comunidade). Fonte: Do Autor

Considerando os números gerados entre 530 e 555 seus NMPs ficam entre 79 e > 1600 
NMP.(100 mL)-1. Isso associado a aferições feitas pelo método de contagem de formação 
de colônia em placas de Petri, trazem os resultados de aferições feitas em laboratórios para 
determinação deste parâmetro em dois estágios – secas e chuva respectivamente – aferi-
ções feitas em conformidade com o standard métodos estão apresentados na Tabela 3 e 4.

Tabela 3: Aferição de análise Microbiológica – Período de Seca
Laudo 17/03/2015 Aferição de análise Microbiológica para termotolerantes
Amostra 15/032015 Período de seca

Campo amostra ponto “C” Campo amostra ponto “D”

Placa Placa

1ª 2ª 3ª Média 1ª 2ª 3ª Média

80 193 170 147,6667 300 240 290 276,6667

Legenda: C - ponte de Captação Rio Pacuí coleta realizada in loco conforme standard métodos; D - Ponto de 
Distribuição (coleta realizada in loco em residência da comunidade). Fonte: Do Autor
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Tabela 4: Aferição de análise Microbiológica – Período de Chuvas
Laudo 24/03/2015 Aferição de análise Microbiológica para termotolerantes 
Amostra 22/03/2015 período de chuvas
Campo amostra ponto “C” Campo amostra ponto “D”
Placa Placa
1ª 2ª 3ª Média 1ª 2ª 3ª Média
95 214 200 169,6667 300 240 290 276,6667

Legenda: C - ponte de Captação Rio Pacuí coleta realizada in loco conforme standard métodos; D - Ponto de 
Distribuição (coleta realizada in loco em residência da comunidade). Fonte: Do Autor

Dando médias de aproximadamente de 140 UFC mL-1 e 280 UFC mL-1 período de seca e 
170 UFC mL-1 e 280 UFC mL-1 período de chuva, onde UFC é a média de colônias conta-
das nas placas por litro. 

Em distintos métodos encontra-se concentração de microrganismos termotolegantes e do 
grupo coliformes muito alta, principalmente com sua intensificação pós chuva sugerindo 
contaminação do curso hídrico, carreamento de contaminantes para o rio e falta de co-
bertura vegetal no entorno, conforme parâmetros de qualidade elencados pela Resolução 
Conama nº. 357, de 17 de março de 2005.

Quanto à avaliação dos parâmetros macroscópicos verificados em conformidade com 
DIAS, 1998, vide Tabela 5.

Tabela 5: Quantificação da Análise dos Parâmetros Macroscópicos

Quantificação da Análise dos Parâmetros Macroscópicos

Descrição do Parâmetro 
Classificação
1 2 3

Cor da água:
(1) escura, (2) Clara, (3) transparente. x
Odor: 
(1) Cheiro Forte, (2) Cheiro fraco, (3) sem cheiro. x
Lixo ao redor: 
(1) muito, (2) pouco, (3) sem lixo. x
Materiais Flutuantes:  
(1)  muito, (2) pouco, (3) sem materiais flutuantes x
Óleos: 
(1) muito, (2) pouco, (3) sem óleos. x
Esgoto:  
(1)  Esgoto doméstico, (2) Fluxo superficial, (3) sem esgoto x
Vegetação (preservação):  
(1)  alta degradação, (2) Baixa degradação, (3) preservada. x
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Uso por animais:  
(1)  Presença, (2) apenas marcas, (3) não detectado. x
Uso por humanos:  
(1)  Presença, (2) apenas marcas, (3) não detectado. x
Proteção do local: (1) sem proteção, (2) com proteção, (3) com proteção 
(mas com acesso). x
Proximidade com residência ou estabelecimento: (1) menos de 50 metros, 
(2) Entre 50 e 100 metros, (3) Mais de 100 metros. x
Tipo de área de inserção: (1) ausente (2) Propriedade privada (3) Parques 
ou áreas protegidas. x

Fonte: Do Autor: Adaptado de DIAS, 1998.

Através das medidas de profundidade, largura e do comprimento de uma seção do rio, 
conforme demonstrado pela Tabela 6, foram feitos os cálculos de vazão.
 
Tabela 6: Medidas das seções do rio para cálculo da vazão

Medidas das seções do rio para cálculo da vazão

Grandeza Início (m) Meio (m) Fim (m) Média (m) Adotado (m)

Largura 31,74 32,54 31,66 31,98 32,00

Fundura 1,17 1,31 1,49 2,976666667 3,00
Comprimento para deslocamento do 
Alvo determinante de Velocidade (Lar-
gura da ponte)

Se adotada uma única medição 3,00

Fonte: Do Autor

Foi obtido um volume V = 288 m3 (Na seção adotada para análise conforme dados da 
tabela 4. Considerados três testes que o alvo percorre o comprimento para deslocamento, 
respectivamente em 37s, 46s, 41s, ou seja, demorando média de 41s para transcorrer a 
seção.  Onde o volume pelo tempo de 16 segundos foi 7,244 m3.S-1 para o momento sem 
chuvas. 

Já considerado no aspecto quantitativo potencial dos cursos hídricos, conforme estabele-
cido por Carvalho (2004), a descarga (vazão) que aumenta da montante (região mais alta 
do rio) para a jusante (áreas rio abaixo) até sua foz. A variação de vazão por unidade de 
contribuição, foram simulados em software específico, que ligado à taxa de infiltração do 
mesmo solo, sugerindo compactação do solo, falta de cobertura vegetação dentre outros 
fatores que implicam na redução da infiltração das águas de chuva. O que aliados aos 
apontamentos levantados também em conformidade com Dias (1998) indicam área com 
necessidades proteção como o cercamento, o reestabelecimento da flora com plantio, edu-
cação ambiental dentre outros mecanismos de gestão que combate o uso irracional dos 
recursos hídricos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As atividades irracionais, uso indiscriminado e/ou inconsequente dos recursos hídricos 
tem provocado a escassez e/ou degradação da qualidade dos cursos hídricos. Quadro si-
tuacional da área de estudos, que é possuidora inclusive de curso hídricos menores hora 
não mais perenes. 

Em consequência disso, os cursos maiores se deparam com falta do recurso ou não usa-
bilidade, degradação da qualidade.  Quanto menor o volume de água a concentração dos 
seus componentes, a exemplo de microrganismo patogênicos, matéria orgânica vegetal ou 
não por volume de água, se torna maior. 

Para manutenção sustentável da água é necessária à existência de instrumentos gerenciais 
de proteção, planejamento e utilização. Adequando o planejamento tecnologia e técnicas, 
que atendam ou que se manifestem de maneira semelhante aos fenômenos naturais neste 
sistema. Ações de forma a potencializar a recuperação natural, proteção, reflorestamento, 
técnicas como a curvas de níveis para contenção do alto escoamento e formação de zonas 
de contenção da água para potencializar a taxa de infiltração e sua consequente manuten-
ção dos lenções subterrâneo, todos adequados ao local (como a escolha de espécies para 
plantio como modelo ou espaçamento de zonas de contenção entre outros).
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O tratamento de água é considerado como o conjunto de procedimentos que visam à 
remoção de contaminantes presentes na água objetivando usos nobres, como o abasteci-
mento humano, dessedentação animal, utilização na horticultura, dentre outros. A ma-
crorregião do Norte de Minas tem como uma das principais características a vulnerabi-
lidade em relação à disponibilidade dos recursos hídricos tanto em qualidade quanto em 
quantidade, além de apresentar índices pluviométricos concentrados em curtos períodos. 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar método de tratamento de água plu-
vial contidas em Barraginhas, através do método de tratamento simplificado da água do 
mesmo para futura utilização e incremento na propriedade rural há propiciar a utilização 
desta água para a dessedentação animal e/ou horticultura, uma vez que destes dois usos 
provém uma das principais fontes de renda do pequeno produtor rural.

Palavras - chave: tratamento de água pluvial; Barraginhas; pequeno produtor rural.
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RESUMO:

O sucesso na recuperação de áreas degradadas não se dá apenas na escolha das espé-
cies e da tecnologia empregada na fase de implantação, mais também na eficiência da 
regeneração natural. O emprego de espécies nativas na recuperação da cobertura vegetal 
apresenta vantagens para o processo regenerativo, pois, contribui com a conservação da 
biodiversidade local. Nesse sentido, esse trabalho teve como objetivo avaliar a germinação 
das sementes e o crescimento inicial de plantas de Jatobá-do-Cerrado com a utilização de 
diferentes métodos de quebra de dormência. Os experimentos foram realizados através da 
indução das sementes a diferentes tipos de quebra de dormência: imersão em água à 80ºC 
por 5, 10, 15 e 20 minutos, imersão em ácido sulfúrico por 5, 10, 15 e 20 minutos, escari-
ficação com lixa de parede e sementes sem escarificação (ou testemunha). A avaliação da 
porcentagem de sementes germinadas, altura de plantas e número de folhas produzidas foi 
realizada aos 30 e 60 dias após a indução dos tratamentos. A escarificação química por 10 
minutos apresentou um índice de germinação de 86% aos 60 dias. As plantas com maior 
altura foram as submetidas à escarificação mecânica com lixa de parede e a escarificação 
química com ácido sulfúrico por 10 minutos, apresentando 27 e 28,5 cm, respectivamente. 
Esses mesmos tratamentos também presentaram o maior número de folhas. A altura das 
plantas apresentou um pequeno decréscimo com o aumento do período de exposição das 
sementes ao ácido sulfúrico, porém, essa diminuição não comprometeu o desenvolvimen-
to inicial das plantas de Jatobá-do-Cerrado.

Palavras-chave: Hymenaea stigonocarpa Mart., escarificação, recuperação de áreas degra-
dadas 

ABSTRACT: 

Success in the recovery of degraded areas not only gives the choice of species and of tech-
nology used in the implementation phase, more also in the efficiency of natural regen-
eration. The use of native species in the recovery of vegetation cover has advantages for 
regenerative process, thus contributing to the conservation of local biodiversity. Thus, this 
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study aimed to evaluate seed germination and early growth of plants Jatoba-of-Cerrado 
with the use of different dormancy breaking methods. The experiments were performed 
by induction of different types of seed dormancy break: Immersion in water at 80 ° C for 
5, 10, 15 and 20 minutes, immersion in sulfuric acid for 5, 10, 15 and 20 minutes, scari-
fication with sandpaper wall and seeds without scarification (or witness). The evaluation 
of the percentage of germinated seeds, plant height and number of leaves produced were 
performed 30 and 60 days after induction of treatments. The chemical scarification for 10 
minutes showed an 86% germination rate at 60 days. Plants with greater height were sub-
mitted to mechanical scraping with wall sanding and chemical scarification with sulfuric 
acid for 10 minutes, with 27 and 28,5 cm, respectively. These same treatments also presen-
taram the largest number of sheets. Plant height showed a slight decrease with increasing 
exposure period of the seeds to sulfuric acid, however, this decrease did not affect the 
initial plant growth Jatoba-of-Cerrado.

Keywords: Hymenaea stigonocarpa Mart., scarification, recovery of degraded areas

INTRODUÇÃO

No Brasil o número de projetos de restauração de ecossistemas degradados vem crescen-
do devido ao ativo cumprimento da legislação ambiental. O método mais utilizado para 
a recuperação dessas áreas é o plantio de espécies nativas da mesma região. O emprego 
de espécies nativas na recuperação da cobertura vegetal apresenta várias vantagens para 
o processo regenerativo, pois, contribui com a conservação da biodiversidade presente na 
área, podendo ocorrer a exploração, proteção e a expansão das fontes naturais. 

Destaca-se ainda como uma importante vantagem a redução de custos no transporte de 
mudas, podendo ainda ocorrer uma maior chance de sucesso devido aos mecanismos na-
turais que ali predominam, como os polinizadores e dispersores. Porém, um dos maiores 
problemas enfrentados nesse processo de recuperação de áreas degradadas é a falta de 
disponibilidade de sementes e mudas de boa qualidade e em grandes quantidades. Isso 
ocorre devido às sementes de algumas espécies apresentarem algum tipo de dormência.

Pela definição de Salomão (2003) a dormência é o estado fisiológico de reduzida atividade 
metabólica em que a semente não germina ou o faz com pequena expressividade numé-
rica, ainda que em condições ambientais adequadas de umidade, oxigênio, temperatura 
e luz. Para Carvalho e Nakagawa (2000), dormência é o fenômeno pelo qual sementes de 
uma determinada espécie, mesmo sendo viáveis e tendo todas as condições ambientais 
para tanto, deixam de germinar.

A dormência é um acontecimento essencial para a semente, que elabora um mecanismo 
natural de resistência a fatores externos imposto pelo meio, que podem apresentar dor-
mência no tegumento, dormência no embrião e, também por desequilíbrio de substâncias 
inibidoras de germinação. É importante salientar que, nas espécies florestais nativas é co-
mum a presença de sementes que necessitam de quebra de dormência para que haja ger-
minação, mesmo em condições ambientais aparentemente favoráveis. Sendo assim, é de 
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extrema importância o desenvolvimento de metodologias que visem superar a dormência 
e acelerar o processo de germinação de sementes.

De acordo com Carvalho e Nakagawa (2000), o conhecimento das condições ótimas 
para o processo germinativo de uma determinada espécie é de fundamental importân-
cia, principalmente, pelas respostas diferenciadas que ela pode apresentar em função 
de diversos fatores, como viabilidade, dormência, condições de ambiente, envolvendo 
água, luz, temperatura, oxigênio e ausência de agentes patogênicos, associados ao tipo 
de substrato para sua germinação. O controle dos fatores ambientais permite otimizar a 
quantidade, velocidade e uniformidade da germinação e produzir mudas vigorosas de 
baixo custo. 

Frente à necessidade urgente da reposição da vegetação nativa, devido ao grande número 
de desmatamentos, buscam-se métodos viáveis de aceleração do processo germinativo de 
sementes nativas, que venham atender principalmente o aspecto econômico-financeiro, 
levando sempre em consideração as quantidades, que geralmente são grandes e, de varia-
das espécies a serem implantadas.

O conhecimento de como os fatores internos e externos podem influenciar na germinação 
e na dormência das sementes de cada espécie e os métodos utilizados para superar essa 
dormência permite o controle do armazenamento, germinação das sementes e produção 
de mudas. É necessário desenvolver pesquisas sobre tratamentos pré-germinativos, co-
nhecer as condições que proporcionam uma germinação rápida e uniforme das sementes, 
sendo importante para a padronização do desenvolvimento inicial das plântulas. Neste 
sentido, o objetivo do presente trabalho é avaliar a germinação de sementes e crescimen-
to inicial das plântulas de Jatobá-do-Cerrado através da utilização de diferentes tipos de 
quebra de dormência.

MATERIAL E MÉTODOS 

Os experimentos foram realizados na área experimental das Faculdades Santo Agostinho, 
Campus JK em Montes Claros, MG, durante os meses de Julho a Outubro de 2014. Para 
o desenvolvimento dos experimentos foram coletadas na região sementes de Jatobá-do-
Cerrado (Hymenaea stigonocarpa Mart.) na safra de 2013.

Após a coleta e seleção das sementes sadias e com boa conformação foi realizada a carac-
terização das sementes de Jatobá-do-Cerrado a serem utilizadas nos experimentos de ger-
minação e quebra de dormência. O peso de 100 sementes e o diâmetro médio das mesmas 
são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 - Caracterização das sementes de Jatobá-do-Cerrado.
Sementes de Jatobá-do-Cerrado

Peso de 100 sementes 402,74 g

Diâmetro médio das sementes 15,6 mm
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Para os testes de quebra de dormência foram utilizados os seguintes tratamentos: perma-
nência em água quente à 80°C por 5, 10, 15 e 20 minutos, escarificação química em ácido 
sulfúrico por 5, 10, 15 e 20 minutos (Figura 1), escarificação mecânica com lixa de parede 
e uma testemunha (sem tratamento nenhum).

Figura 1 – Montagem do experimento de quebra de dormência em sementes de Jatobá-do-Cerrado. A) 
Separação das sementes por tratamento. B) Sementes em ácido sulfúrico. C) Manipulação do ácido em 

capela. D) Sementes em água quente à 80°C. E) Sementes em Banho-Maria.

Após os testes de quebra de dormência, as sementes foram semeadas em sacolas plásticas 
com capacidade de 3 litros, contendo como substrato a mistura de terra, areia e esterco 
bovino.

O material foi mantido em viveiro coberto por sombrite com 50% de interceptação da 
radiação solar. Os materiais experimentais foram irrigados diariamente. Os experimentos 
foram conduzidos segundo o delineamento inteiramente casualizado, composto por 10 
tratamentos e 7 repetições. Aos 30 dias e 60 dias após a indução dos tratamentos, foram 
avaliadas a porcentagem de germinação, número de folhas por planta e altura das plantas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A quebra de dormência em água quente apresentou uma baixa eficiência sendo que, nesse 
método apenas 28% das sementes germinaram quando permaneceram por 5 minutos em 
água quente.
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Para a escarificação com lixa de parede, aos 30 dias foi apresentado um índice de ger-
minação de 28%, aumentando para 43% aos 60 dias de avaliação. Já para a escarificação 
química o maior índice de germinação foi de 86% alcançado quando as sementes foram 
submetidas ao ácido sulfúrico por 10, 15 e 20 minutos. Considerando que, já aos 10 mi-
nutos as sementes alcançaram uma germinação de 86% aos 60 dias, não seria necessário 
um tempo maior de exposição ao ácido, conseguindo já com esse tempo resultados satis-
fatórios de germinação. Quando não foi utilizado nenhum tratamento para a superação 
da dormência dessas sementes a germinação apresentou baixa eficiência, apenas 28% aos 
60 dias de avaliação (Tabela 2).

Tabela 2 - Germinação média de sementes de Jatobá-do-Cerrado em diferentes tratamen-
tos e períodos de avaliação.

Tratamentos
Germinação (%)
Dias
30 60

Testemunha 14 28
Escarificação Mecânica Lixa de Parede 28 43

Escarificação Química

Ác. Sulfúrico 5’ 28 57
Ác. Sulfúrico 10’ 57 86
Ác. Sulfúrico 15’ 86 86
Ác. Sulfúrico 20’ 86 86

Bertalot e Nakagawa (1998) trabalhando com a espécie Leucaena diversifolia e Naidu et 
al. (1999) com Spaindus trifoliatus, utilizaram a escarificação química com ácido sulfú-
rico para testar sua eficiência na superação da dormência de sementes “duras” de várias 
espécies de plantas. Todos concluíram que o ácido sulfúrico foi eficiente para superar a 
dormência, proporcionando as maiores percentagens de germinação em comparação com 
outros tratamentos utilizados, tais como a escarificação mecânica. Fica evidente, portanto, 
a necessidade de tratamento pré-germinativo com o ácido sulfúrico para superar a dor-
mência de sementes duras, de várias espécies de plantas, tais como, o Jatobá-do-Cerrado. 
A Figura 2 apresenta uma semente de Jatobá-do-Cerrado germinada aos 30 dias após a 
indução dos tratamentos.

Figura 2- Semente de Jatobá-do-Cerrado germinada aos 30 dias após a indução dos tratamentos.
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Estudando a quebra de dormência em pinho-cuiabano, Bianchetti et al. (1998), utilizaram 
o ácido sulfúrico  por períodos de quatro a trinta minutos para superar a dormência do 
tegumento dessas sementes. Os autores concluíram que, a imersão em ácido sulfúrico, por 
16 minutos, supera a dormência com 83% de germinação e que a escarificação manual 
somente é viável quando são utilizadas pequenas quantidades de sementes (1kg a 10kg de 
sementes), tanto para o plantio direto como para a produção de mudas. À medida que a 
demanda do reflorestamento exige maiores quantidades de sementes (acima de 10kg), o 
processo de escarificação manual, de baixo custo, perde sua importância prática e outros 
testes, mais eficientes, devem ser aplicados para superar a dormência (SAMPAIO et al. 
2001). No presente trabalho, a quebra da dormência por escarificação manual com lixa de 
parede apresentou baixa eficiência.

Em relação ao número de folhas produzidas, aos 30 dias o número máximo de folhas 
produzidas foram 6, exceto para os tratamentos com ácido sulfúrico aos 15 e 20 minutos 
(Tabela 3). Já aos 60 dias, o número máximo de folhas produzidas foi 8. Os tratamentos 
que permaneceram em maior tempo em ácido sulfúrico produziram um menor número 
de folhas.

Tabela 3 – Número médio de folhas em plantas de Jatobá-do-Cerrado em diferentes tra-
tamentos e períodos de avaliação.

Tratamentos
Número de folhas
Dias
30 60

Escarificação Mecânica Lixa de Parede 6 8

Escarificação Química

Ác. Sulfúrico 5’ 6 8
Ác. Sulfúrico 10’ 6 8
Ác. Sulfúrico 15’ 5 7
Ác. Sulfúrico 20’ 5 6

Testemunha 6 8

Ao estudar a altura das plantas de Jatobá-do-Cerrado produzidas através de diferentes 
tipos de quebra de dormência, um relevante aspecto que deve ser levado em considera-
ção é a relação existente entre a escarificação química das sementes com ácido sulfúrico 
e o crescimento inicial das plantas da espécie em questão. As plantas que apresentaram 
a maior altura foram às submetidas à escarificação mecânica com lixa de parede e a 
escarificação química com ácido sulfúrico por 10 minutos, apresentando 27 e 28,5 cm, 
respectivamente (Tabela 4). A altura das plantas apresentou um pequeno decréscimo 
com o aumento do período de exposição das sementes ao ácido sulfúrico, atingindo 23 e 
21, 2 cm, para 15 e 20 minutos de tratamento, respectivamente. Apesar da menor altura 
das plantas, essa diminuição não comprometeu o desenvolvimento inicial das plantas 
de Jatobá-do-Cerrado.
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Tabela 4 – Altura média de plantas de Jatobá-do-Cerrado em diferentes tratamentos e 
períodos de avaliação.

Tratamentos
Altura de plantas (cm)
Dias
30 60

Escarificação Mecânica Lixa de Parede 20,1 27,0

Escarificação Química

Ác. Sulfúrico 5’ 16,7 25,8
Ác. Sulfúrico 10’ 22,9 28,5
Ác. Sulfúrico 15’ 15,0 23,0
Ác. Sulfúrico 20’ 14,3 21,2

Testemunha 20,0 25,5

A Figura 3 apresenta as plantas de Jatobá-do-Cerrado aos 30 (A) e 60 dias (B) após a in-
dução dos tratamentos para a quebra de dormência.

Figura 3 - A) Mudas de Jatobá-do-Cerrado aos 30 dias após a indução dos tratamentos e B) após 60 dias.

Munhoz, Zonetti e Roman (2007) avaliando a germinação e crescimento inicial em Bra-
chiaria brizantha cv. MG5, utilizaram diferentes concentrações de ácido sulfúrico para a 
quebra de dormência e concluíram que, a utilização deste reagente permitiu o aumento na 
germinação das sementes não afetando o crescimento inicial das plântulas. Estes mesmos 
resultados são corroborados por Chiodini e Cruz-Silva (2013) ao utilizar o ácido sulfúrico 
para a superação de dormência em sementes.
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Figura 4 – Mudas de Jatobá-do-Cerrado produzidas no experimento de quebra de dormência.

Os testes de quebra de dormência permitiram concluir que é possível a produção de mudas 
de qualidade e em quantidades elevadas, mesmo que as sementes possuam o tegumento 
duro, dificultando a infiltração da água, embebição e germinação. Os diferentes testes pos-
sibilitam a acelaração no processo de germinação, facilitando assim, a produção de mudas 
em larga escala, tão necessárias para os projetos de recuperação de áreas degradadas.

CONCLUSÃO

O tratamento utilizando a escarificação química com ácido sulfúrico por 10 minutos apre-
sentou um índice de germinação de 86% aos 60 dias, sendo assim, não seria necessário um 
tempo maior de exposição ao ácido, conseguindo já com esse tempo resultados elevados 
de germinação.

As plantas que apresentaram a maior altura foram as submetidas à escarificação mecânica 
com lixa de parede e a escarificação química com ácido sulfúrico por 10 minutos, apre-
sentando 27 e 28,5 cm, respectivamente. Esses mesmos tratamentos também foram os 
que apresentaram o maior número de folhas. A altura das plantas apresentou um pequeno 
decréscimo com o aumento do período de exposição das sementes ao ácido sulfúrico, 
porém, essa diminuição não comprometeu o desenvolvimento inicial das plantas de Jato-
bá-do-Cerrado.
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Introdução: Recursos renováveis são produtos agrários, florestais e marinhos que são 
produzidos em escala industrial e não servem diretamente à alimentação. Nos anos 1990, 
tornou-se evidente o uso de recursos fósseis e as consequências sobre o clima global (efeito 
estufa). O petróleo, o carvão, e o gás natural tornaram-se além de materiais naturais ener-
géticos, insumos para a produção de seus derivados. Tais materiais fósseis são prejudiciais 
e não renováveis, causando necessidade do uso das biomassas renováveis. Objetivos: O 
estudo buscou comparar a utilização de recursos renováveis e fósseis, benefícios e male-
fícios. Bem como, o uso da biomassa para melhoria na qualidade de vida da população, 
já que apresenta vantagens como baixo custo de aquisição; são menos agressivas ao meio 
ambiente; menor corrosão dos equipamentos e não contribuem para o efeito estufa. Ma-
terial e Métodos: Realizou-se uma revisão de literatura descritiva em artigos e trabalhos 
como dissertações, teses, informes e publicações em sites eletrônicos sobre a indústria 
e o mercado petroquímicos, bem como estudos sobre o desenvolvimento na aplicação 
de matérias-primas renováveis relacionadas ou não á processos químicos. Resultados: 
Evidenciou-se que novas reações e materiais foram criados visando produção de novos 
intermediários passíveis de uso pelo setor químico industrial, com a perspectiva de serem 
economicamente viáveis, em substituição àqueles derivados das fontes petroquímicas. O 
Brasil é o país com maior condição de gerar biomassas renováveis, devido a diversos as-
pectos ambientais, podendo levar melhorais em saúde pública e riqueza através da explo-
ração racional. Conclusão: A Química Ambiental deve estudar os processos químicos que 
ocorrem na natureza, não adotando abordagem reducionista, mas sobre tudo holística ou 
integrada. 
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RESUMO

Sustentabilidade, reciclagem, reusa palavras cada vez mais pronunciadas nos últimos 
anos, alias não é pra menos, o mundo todo vem se preocupando com mudanças climáti-
cas, resíduos sólidos, efeito estufa. Um dos principais problemas enfrentados é o descarte 
de materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados, principalmente os materiais or-
gânicos. Uma das formas que podemos utilizar para amenizar esse descarte é a vermicom-
postagem, pois o seu processo consiste em degradar a matéria orgânica através da ação 
de minhocas, que antes seria descartada, sendo reutilizada como a produção de húmus e 
fertilizante, pois durante o processo de vermicompostagem também é gerado o chorume 
não toxico, que pode ser utilizado para fertirrigacão. É um processo de baixo custo, de fá-
cil manuseio e que pode trazer um grande resultado para o melhoramento do desperdício 
de material orgânico. 
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COMPOSTAGEM NA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
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A compostagem é um processo microbiológico que trata resíduos biodegradáveis. As rea-
ções são similares as empregadas no tratamento aeróbico. Os resíduos são processados até 
um tamanho adequado acrescenta-se água permite-se que o ar entre para transferir oxi-
gênio á pilha de resíduos e o resíduo é misturado para assegurar a degradação uniforme. 
Os microrganismos se alimentam da matéria orgânica no resíduo e produzem dióxido de 
carbono, deixando um resíduo sólido chamado composto que pode ser aplicado ao solo. 
O processo ocorre basicamente em três fases distintas: Mesofílica proliferação de fungos e 
bactérias; Termofílica a fase mais longa onde fungos e bactérias com capacidade de se re-
produzir em elevadas temperaturas entram em cena; Maturação quando a decomposição 
microbiana se completa e a matéria orgânica é transformada em húmus, livre de toxidade, 
metais pesados e patógenos. O produto gerado a partir desse processo de degradação 
recebe o nome de composto orgânico, que é um material estável rico em substâncias hú-
micas e nutrientes minerais que pode ser utilizado em hortas, jardins e para fins agrícolas, 
como adubo orgânico, devolvendo a terra os nutrientes que necessita, e evitando o uso de 
fertilizantes sintéticos.

O trabalho realizado, busca promover a conscientização da população sobre o descarte 
da matéria orgânica, com tudo o seu reaproveitamento para a formação de adubo para 
plantas em geral.

Juntamente com esse projeto, estamos em processo de licitação para o fechamento do 
espaço doado pela prefeitura para a inauguração de uma horta comunitária.  Localizada 
no Bairro Jardim dos Pequis, cidade de Sete lagoas. Usaremos todo o composto orgânico 
que seria jogado fora pelas famílias que vivem nesta localidade para iniciar o processo de 
compostagem, assim teremos uma horta sem nenhum tipo de insumos químicos, tudo 
que a planta necessita para crescer ela encontrará na compostagem.
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A água é um recurso natural de valor inestimável, além de ser insumo indispensável à pro-
dução e um recurso natural fundamental para o desenvolvimento econômico, além de es-
sencial à vida humana, assim como a de todos os seres vivos. O reuso de água é uma técnica, 
onde prevê o aproveitamento de águas já utilizadas, denominadas águas cinzas. O interesse 
pelo uso de águas cinzas vem crescendo consideravelmente em todo mundo. A utilização 
dessas águas em descargas sanitárias se torna uma grande alternativa, já que em diversos 
lugares é feita a utilização de água tratada para realização do funcionamento desta. Contudo 
seus aspectos e componentes geram situação de desagradável odor, o que pode ser solu-
cionado com uso de cloro ou, o mais recentemente proposto, com uso de extratos vegetais. 
Sendo assim, o objetivo deste trabalho é analisar a eficiência do uso de extratos vegetais 
como alternativa para o tratamento da águas cinzas para efeito de clarificação e desinfecção 
da mesma sobre os parâmetros turbidez, pH e bactérias heterotróficas. O trabalho será de-
senvolvido nas dependências dos laboratórios das Faculdades Santo Agostinho, campus JK 
em Montes Claros. A água cinza utilizada será coletada a partir da água da máquina de lavar, 
pia do banheiro e da água do banho. Serão utilizados três tipos de extratos vegetais a Laranja 
(citrus sinensis (l.) osbeck), Maracujá (Passiflora edulis Sims) e Limão (Citrus limon L. Bur-
mann f.). Os extratos serão adicionados na água cinza com as concentrações de 1g/L e 5g/L, 
com as análises dos parâmetros Turbidez, pH e bactérias heterotróficas nos intervalos de 
0hs, 6hs, 12hs e 24h. Em testes preliminares, pode-se observar a alteração do pH em todos os 
extratos com uma variação de até 2 unidades, além da quantidade de bactérias heterotróficas 
está que teve uma variação diferente para cada extratos e a turbidez percebeu-se que com o 
passar do tempo a água foi ficando menos turva. Diante destes resultados, pode-se concluir 
que os extratos vegetais podem ser eficientes para o tratamento de águas cinzas, pois ocorre 
a remoção de bactérias heterotróficas estas que são uma das causadoras de mal odores nas 
águas cinzas quando estas ficam armazenadas por algum tempo.

Palavras Chave: Reúso de água; Extratos vegetais; Tratamento.
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O tratamento de água é considerado como o conjunto de procedimentos que visam à 
remoção de contaminantes presentes na água objetivando usos nobres, como o abasteci-
mento humano, dessedentação animal, utilização na horticultura, dentre outros. A ma-
crorregião do Norte de Minas tem como uma das principais características a vulnerabi-
lidade em relação à disponibilidade dos recursos hídricos tanto em qualidade quanto em 
quantidade, além de apresentar índices pluviométricos concentrados em curtos períodos. 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar método de tratamento de água plu-
vial contidas em Barraginhas, através do método de tratamento simplificado da água do 
mesmo para futura utilização e incremento na propriedade rural há propiciar a utilização 
desta água para a dessedentação animal e/ou horticultura, uma vez que destes dois usos 
provém uma das principais fontes de renda do pequeno produtor rural.

Palavras - Chave: tratamento de água pluvial; Barraginhas; pequeno produtor rural.
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RESUMO:

O presente trabalho aborda “a face repugnante das organizações” e seus efeitos. O estudo 
tencionou esclarecer se é possível compatibilizar a ideologia capitalista das Organizações 
com os interesses da classe trabalhadora por meio da racionalidade substancial. Tem por 
objetivo verificar se as organizações são geridas a fim atingir a lucratividade pela racio-
nalidade instrumental, sendo utilizadas como instrumento de dominação e controle ou 
se é possível efetivar a racionalidade substancial como meio de equilíbrio de interesses. 
Constata-se, segundo o posicionamento de Gareth Morgan, que por trás da racionalidade 
das organizações há momentos de irracionalidade que proporciona transformá-las em 
instrumentos de dominação social. Trata-se de um estudo do tipo descritivo que utili-
zou a pesquisa bibliográfica, analisando o posicionamento de Gareth Morgan sobre A 
Face Repulsiva: As organizações como Instrumento de Dominação, presente em sua Obra 
Imagens da Organização (2002). O estudo confrontou os interesses da classe trabalhadora 
com os interesses organizacionais, especialmente das multinacionais, estabelecendo fun-
damentos à composição dos interesses antagônicos, revelando o uso de técnica sedutora 
e hipnotizante da racionalidade instrumental que fomenta o sequestro da subjetividade 
dos trabalhadores, sendo necessário ajustar a ideologia capitalista sob o fundamento da 
racionalidade substancial que prime por propiciar melhor garantia de vida da classe tra-
balhadora. 

Palavras-chave: Organização. Racionalidade Instrumental e Substancial. Dominação

ABSTRACT:

This work addresses “the disgusting face of organizations” and its effects. The study pur-
posed to clarify whether it is possible to match the capitalist ideology of the organizations 
with the interests of the working class through the substantial rationality. Aims to verify 
if organizations are managed to achieve profitability by instrumental rationality, being 
used as an instrument of domination and control or whether it is possible to carry out the 
substantial rationality as a means of balancing interests. It appears, according to the posi-
tioning Gareth Morgan, who behind the rationality of organizations there are moments of 
irrationality that provides turn them into instruments of social domination. This is a de-
scriptive study that used the literature, analyzing the positioning of Gareth Morgan on the 
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repulsive face: Organizations like Domination Instrument, present in his work Images of 
Organization (1996). The study confronted the interests of working people with organiza-
tional interests, especially the multinationals, establishing foundations to the composition 
of antagonistic interests, disclosing the use of seductive and mesmerizing technique of in-
strumental rationality that fosters the isolation of the subjectivity of workers, and to adjust 
the ideology capitalist on the grounds of substantial rationality to press for providing best 
guarantee of living of the working class.

Keywords: Organization. Instrumental rationality and Substantial. Domination.

INTRODUÇÃO

As organizações, desde sempre, estiveram no centro de grandes discussões atinentes a re-
lações sociais e, consequentemente, motivaram as principais mudanças sociais e políticas 
vivenciadas na história.

Analisando a partir da Revolução Francesa que, com seu caráter universal incendiou o 
mundo e mudou a face do Estado, certamente se perceberá que as organizações, sejam 
elas públicas ou privadas, impulsionaram as principais mudanças sociais da história, razão 
pela qual compreendê-las é de fundamental importância.

Não obstante perceber que as organizações são analisadas historicamente enquanto am-
biente de construção de relações sociais conflituosas, com o passar do tempo, adquiriu 
feição racional, na medida em que passou a ser visualizada enquanto uma estrutura eco-
nomicamente voltada para aumentar lucratividade.

Tal concepção se deve, sobretudo, ao capitalismo dos últimos anos, de modo que, legal-
mente e socialmente, foi incorporado às organizações feições técnicas e racionais, relegan-
do as questões de relação social a um plano secundário desse ambiente. 

Desse modo, ainda que os conflitos em meio a esse ambiente sejam presentes durante toda a 
história, os mesmos foram tidos como uma consequência normal de um modelo capitalista 
que precisaria tão somente de leis mais rígidas a fim de regulamentar as relações sociais.

Todavia, em que pese a constatada compulsão das organizações pelo lucro, diante dos per-
manentes conflitos sociais que as permeiam, é que se indaga: As organizações são consti-
tuídas racionalmente a fim de atingir o lucro ou continua, assim como ocorreu durante a 
história, a servir apenas enquanto instrumento de dominação? 

Este trabalho tem a finalidade de analisar a teoria denominada “A Face Repulsiva: As or-
ganizações como Instrumento de Dominação” de Gareth Morgan presente em sua obra 
Imagens da Organização (2002).

O método escolhido para o trabalho deu-se através da análise de conteúdo na verten-
te qualitativa, com traços de método comparativo. Assim, quanto aos fins é descritiva e 
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metodológica. Quanto aos meios foi usado o método da pesquisa bibliográfica, de abor-
dagem hipotético-dedutivo, em que se buscou, através do raciocínio lógico, confirmar ou 
refutar as hipóteses apresentadas. O método de procedimento propõe-se à utilização das 
análises teóricas e interpretativas.

Organização e Dominação

A evolução histórica da sociedade é marcada por constantes conflitos sociais originados, 
especialmente, dos ambientes organizacionais que são palcos de constantes explorações 
oportunizadas pela divisão de classe existente nesses ambientes, motivo pelo qual várias 
revoluções foram desencadeadas na história.

Afinal, não poderia ser diferente na medida em que a organização representa um am-
biente de poder que, segundo Jatahi (2004, pag. 4) “pode ser visto como uma forma de 
dominação, imposta por um grupo aos demais indivíduos. Constitui assim uma relação 
assimétrica”, de modo que o poder nessa concepção propõe divisão de classes a gerar 
dominação.

No exercício e legitimidade deste poder e na busca intensa por “colaboradores” padrões 
da métrica toyotista, as organizações promovem um discurso sedutor que acaba por legi-
timar um verdadeiro sequestro da subjetividade daqueles que operam a seu favor. É o que 
muito bem discorre Melo Junior e Ronchi (2013, pág 3) :

O discurso da organização faz uso da narrativa hipnótica que age como 
um instrumento de manipulação do comportamento dos indivíduos, 
que por desejo de alcançar o ‘lugar ao sol’ ou o medo de perder o empre-
go, se coopta na armadilha alienante do mundo do trabalho. As organi-
zações valorizam o domínio de indivíduos cooptados e sem referências 
além dos seus portões organizacionais. Autoria: José Samuel de Mi-
randa Melo Junior, Carlos César Ronchi - O discurso Organizacional: 
Constructo Sedutor para Apreensão de Talentos

Referido poder está legitimado na história por um instrumento simbólico que em estudo 
organizacional é materializado na racionalidade que supostamente está presente nas orga-
nizações. Repisando Jatahi (2004, pag. 6) os instrumentos simbólicos “são formas de do-
minação que representam os interesses de um grupo dominante, no sentido de adotar um 
sistema de valores que passa a ser socialmente legitimado através de processo ideológicos”.

É dizer, quando as organizações são vistas como estruturas racionalmente voltadas a atin-
gir o lucro, socialmente se legitima suas atitudes, inclusive a de dominação social, na me-
dida em que se passa a entender como normal a voracidade pelo resultado financeiro 
ainda que uma maioria seja explorada a tal fim.

Nesse sentido é que Morgan afirma que a racionalidade é um modo de realizar domi-
nação:
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A grande força da metáfora da dominação é que ela chama atenção 
para a natureza dual da racionalidade, mostrando que sempre reflete 
um ponto de vista parcial. Ações que são racionais do ponto de vista de 
aumentar lucratividade podem ter um efeito prejudicial sobre a saúde 
dos empregados. (....) O que é racional do ponto de vista organizacional 
pode ser uma catástrofe de outro ponto de vista.

A racionalidade que teoricamente está presente nas organizações é utilizada como instru-
mento de dominação, fato este que é potencializado pela divisão de classe social que passa 
ser a base para da estrutura organizacional.

Na amplitude analítica do tema, a racionalidade pode ser abarcada sob dois ângulos, re-
vestindo-se da roupagem de princípio na forma em que “manifesta-se na adequação da 
organização aos fins que persegue” (Sabadell 2008, pág 161) e sob a base constituidora da 
burocracia, de modo que a organização racional representa o modelo estrutural burocrá-
tico cuja meta é a eficiência e a máxima obtenção de eficácia. 

Segundo o dicionário eletrônico wikipedia1: 

Racionalidade é a qualidade ou estado de ser sensato, com base em fatos 
ou razão. A racionalidade implica a conformidade de suas crenças com 
umas próprias razões para crer, ou de suas ações com umas razões para 
a ação. “Racionalidade” tem significados diferentes especializados em 
economia, sociologia, psicologia, biologia evolutiva e ciência política. 
Uma decisão racional é aquela que não é apenas fundamentada, mas 
também é ideal para alcançar um objetivo ou resolver um problema.

Não obstante a distinção de significados científicos, este artigo delineará apenas a distin-
ção da racionalidade instrumental e da racionalidade substancial. Citando Weber (1999), 
Muzzio2 (2014) esclarece que a compreensão do mundo pelo ser humano se dá pela per-
cepção que este tem a partir de parâmetros socialmente legitimados, de modo que, o im-
põe sentido à ação social é racionalidade. Neste contexto, o autor dá significativa contri-
buição para a distinção ora pretendida, pondo-se de início a esclarecer a racionalidade na 
seguinte linha: 

A ação social pode ser determinada pela tradição ou costumes, pela 
afetividade ou emoção, pela racionalidade baseada em valores (éticos, 
religiosos, estéticos etc.) e pela racionalidade baseada nos fins, ou seja, 
quanto a expectativas de comportamento de objetos ou de pessoas para 
alcançar fins próprios, a partir de uma ponderação e de uma busca que 
tenha sentido (WEBER, 1999).

A racionalidade pode ser classificada como: prática, quando há uma re-
lação entre a visão e o juízo do ator social com uma prática assumida; 

1https://pt.wikipedia.org/wiki/Racionalidade, acessado em 26/09/2015
2 A Condição Paradoxal da Administração de Recursos Humanos: Entre a Racionalidade Instrumental e a 
Racionalidade Substantiva. Cad. EBAPE.BR, v. 12, nº 3, artigo 9, Rio de Janeiro, Jul./Set. 2014. p.706-718
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teórica, quando há uma relação entre conceitos abstratos precisos e a ação 
humana; substantiva, quando se observa uma relação entre os padrões do 
ator social e seu contexto, não necessariamente havendo um cálculo em 
relação aos fins; e formal, quando há uma relação entre a ação social e o 
resultado consciente de um fim ou propósito (WEBER, 1999).

Assim, a racionalidade instrumental é ancorada e sedimentada em ação calculada em pro-
jeções utilitárias (Muzzio, 2014), com ênfase no cálculo, nos fins e na maximização dos 
recursos ou busca da eficiência e eficácia máximas (Silveira de Souza et al 2015 pág. 107), 
não se prendendo a questionamentos de ordem ética.

Deste modo, os elementos que produzem uma ação racional instrumental podem ser sin-
tetizados segundo Barros e Santos (2010) em: “cálculo, fins, maximização dos recursos, 
êxito (resultados), desempenho, utilidade, rentabilidade e estratégia”. 

Em relação à abordagem substantiva, Serpa (1997) apud in Barros e Santos (2010) “esta-
belece que os elementos que a constituem são: autorealização, entendimento, julgamento 
ético, autenticidade, valores emancipatórios e autonomia”. Nesta senda, verifica-se que o 
elemento ético ganha notoriedade e centralidade, passando a configurar-se como prota-
gonista. Verifica-se aqui o foco na autorealização. O cunho social ganha nova roupagem 
e compreensão, de modo que a racionalização passa a constituir-se em racionalização do 
mundo da vida segundo Silveira de Souza et al (2015) que, citando Habermas expõe:

Por ‘racionalidade’ entendemos, antes de tudo, a disposição dos sujei-
tos capazes de falar e de agir para adquirir e aplicar um saber falível 
[...]. A razão centrada no sujeito encontra sua medida nos critérios de 
verdade e êxito, que regulam as relações do sujeito que conhece e age 
segundo fins com o mundo de objetos ou estado de coisas possíveis. 
Em contrapartida, assim que concebemos o saber como algo mediado 
pela comunicação, a racionalidade encontra sua medida na capacidade 
de os participantes responsáveis da orientação orientarem-se pelas pre-
tensões de validade que estão assentadas no reconhecimento intersub-
jetivo. A razão comunicativa encontra seus critérios nos procedimentos 
argumentativos de desempenho diretos ou indiretos das pretensões de 
verdade proposicional, justeza normativa, veracidade subjetiva e ade-
quação estética. (HABERMAS, 2002, p. 437).

O contexto descrito por Morgan deixa nítido a prevalência da racionalidade instrumental 
frutificada pelos efeitos do mundo capitalista, de modo que a vertente utilitarista de or-
dem financeira comanda o sentido social das condutas humanas por meio de processos 
burocráticos. 

A interpretação vinculativa da burocracia ao exercício de dominação foi preconizada por 
Weber (1999) que via no fenômeno um legítimo instrumento de dominação já que esta-
belecia uma verdadeira e indestrutível relação de poder.

Não obstante o temor, impende destacar que o desenvolvimento tecnológico proporcio-
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nou o surgimento de novas técnicas de domínio por meio da regulação propiciadora do 
surgimento do Estado Regulador, campo fértil para o desenvolvimento da era da globali-
zação, tema a ser enfrentado mais adiante. 

Na visão de Morgan (2002) a dominação presente é fruto de uma divisão de classe social 
que é transportada para as organizações que, em seu ambiente, preservam a divisão social 
por níveis de classes na medida em que reforça a sua segmentação no ambiente de traba-
lho quando estabelece diferenças entre os trabalhadores.

A divisão de classes proposta pelo modelo de dominação que se extrai da relação de poder 
presente nas organizações impulsionou diversos conflitos sociais que foram determinan-
tes para compreendê-las. Assim, pode-se perceber que além dos interesses econômicos 
que lhe são peculiares, pretendem, também, perpetuar com a lógica de dominação social 
existente em suas relações sociais, o que fez com que vários teóricos, dentre eles Max We-
ber, Robert Michels e Karl Marx, estudassem tal fenômeno.

Em especial o posicionamento do Robert Michels propõe uma melhor análise do aspecto 
dominante das organizações, haja vista que utiliza dos ambientes supostamente democrá-
ticos para demonstrar tal feição. Nesse sentido Morgan apud Michels dispõe:

Preocupações semelhantes às de Weber foram manifestadas por Ro-
bert Michels, cuja famosa “lei de ferro da oligarquia” sugere que as 
organizações em geral acabam sob o controle de grupos reduzidos, 
mesmo quando isso vai contra os desejos dos líderes e dos liderados. 
Em seu estudo de organizações supostamente democráticas, como 
sindicatos e partidos políticos, verificou que a democracia geral-
mente não era mais do que fachada. Apesar das melhores intenções, 
estas organizações pareciam desenvolver tendências que davam a 
seus líderes um quase monopólio do poder. Quando os líderes so-
bem ao poder, tendem a passar a preocupar-se com sua própria ma-
neira de ver as coisas, e parece que o melhor que se pode esperar é que 
tentem manter os interesses de seus membros em mente. Mas na visão 
de Michels, mesmo os líderes democraticamente eleitos, que têm as 
melhores intenções, tendem a tornar-se parte de uma elite que pro-
move seus próprios interesses e tenta manter-se no poder a qualquer 
custo. (grifo nosso)

A importância do posicionamento do Robert Michels está em reconhecer a feição de do-
minação das organizações em qualquer forma de organização, seja ela da iniciativa pri-
vada voltada ao lucro ou dos ambientes públicos marcados pela democracia que segundo 
Barroso (2013, pag. 120) “traduz-se em soberania popular e governo da maioria”.

É dizer, se por democracia entende-se, em suma, por soberania popular e governo de 
maioria, não poderia existir em seu ambiente característica de dominação que retrata uma 
maioria sendo dominada para atender interesses e privilégios de uma minoria que ascen-
deu ao Poder.
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Ora, se em espaços democráticos Michels encontra o interesse pela dominação social, cer-
tamente pode-se concluir que a dominação se faz presente nas organizações privadas que 
são marcadas desde sua constituição pela incansável busca pelo lucro e poder. 

E assim, remanesce o construto da verdadeira perda de soberania estatal frente às orga-
nizações multinacionais que implementam a submissão dos Estados que passam a ter a 
sua economia e mercado inteiramente dependentes do exercício da atividade econômica 
daquelas.  Esse fenômeno será analisado adiante. 

O que se observa a partir desta análise é que a face repulsiva da dominação foi verificada 
pelos sociólogos na seguinte forma: 

Tabela 01
TEÓRICO FORMA DE DOMINAÇÃO FENÔMENO

Max Weber
A burocracia constitui a “Jaula de Aço” passando a ser ins-
trumento de dominação quase indestrutível, com uso da 
racionalização. Faz, pois, uma análise mais ampla, abarcan-
do aspectos sociais, políticos e econômicos.

Jaula de Aço

Karl Marx

A dominação promovida pelas Organizações foi analisada 
sob o cunho econômico por meio teoria da “Mais Valia” 
que corresponderia ao valor extra da mercadoria, ou seja, 
a diferença entre o que o empregado produz e o que ele 
recebe.

Mais Valia

Robert Michels 

Ao contrário dos já citados acima que analisam a domi-
nação do ponto de vista de uma Organização capitalista, 
demonstra que o fenômeno de dominação é uma máxima 
que tende a se concretizar até mesmo nas instituições de-
mocráticas que se originaram para promover a satisfação 
dos interesses coletivos, dando origem à Teoria da “Lei de 
Ferro das Oligarquias”.

Lei de Ferro 
das Oligarquias

Não há que se falar em prestigiar este ou aquele teórico, acolher esta ou aquela tese, mas 
de exercer a liberdade de interpretação dos intelectuais que, na forma compreendida no 
diálogo traçado entre Michel Foucalt e Gilles Deleuze:

Michel Foucalt: Um maoísta me dizia: “Eu compreendo porque Sartre 
está conosco, porque e em que sentido ele faz política; você, eu com-
preendo um pouco: você sempre colocou o problema da reclusão. Mas 
Deleuze, realmente eu não compreendo”. Esta observação me surpreen-
deu muito porque isto me parece bastante claro. Gilles Deleuze: Talvez 
seja por que estejamos vivendo de maneira nova as relações teoria-prá-
tica. Foucault (2006) 

Logo, o que se pode constatar é que as Organizações acabam, com o exercício de suas ati-
vidades, notadamente de ordem econômica, por gerar um processo de dominação que se 
infiltra por vezes, até mesmo despercebida na ordem social. 
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2-  Relativização da Soberania.

A problemática da dominação tende a tornar-se ainda mais complexa quando interpreta-
da do ponto de vista da atuação das multinacionais.  É que, “não é de admirar que tenham 
sido descritas como estados soberanos e que tenham um grande impacto na política interna-
cional e na economia mundial” (Morgan 2002, pág 327).

Este mesmo enfoque interpretado na visão metafórica de Zigmunt Bauman (1999) leva 
à conclusão de que “vivemos o fim do futuro”, na medida em que a dependência econô-
mica da presença do capital das multinacionais gera um processo de perda de soberania 
e desprezo dos recursos materiais e humanos subjugados à frenética busca pelo lucro. O 
processo de dominação se impõe por um mecanismo de dependência espacial:

Os empregados são recrutados na população local e – sobrecarregados 
como devem ser por deveres de família, propriedade doméstica e coisa 
do tipo – não poderiam facilmente seguir a companhia quando ela se 
muda para outro lugar. Os fornecedores têm que entregar os suprimen-
tos e os custos do transporte local dá aos fornecedores locais uma vanta-
gem que desaparece assim que a companhia se muda. Quanto à própria 
“localidade”, ficará obviamente onde está, dificilmente pode mudar de 
lugar, seja qual for o novo endereço da companhia. 

Em princípio, não há nada determinado em termos de espaço na disper-
são dos acionistas. Eles são o único fator autenticamente livre da deter-
minação espacial. E é a eles e apenas a eles que “pertence” a companhia. 
Cabe a eles portanto mover a companhia para quer que percebam ou 
prevejam uma chance de dividendos mais elevados, deixando a todos os 
demais – presos como são à localidade -  a tarefa de lamber as feridas, 
de consertar o dano e se livrar do lixo. 

Bem por isso, ao fomentarem a economia local com a geração de emprego e renda, as 
multinacionais passam a criar na localidade em que se instauraram um processo de domi-
nação marcado pela dependência do exercício de sua atividade econômica naquele local. 

Além deste aspecto, as organizações impõe seu processo de dominação com práticas de 
consumo cada vez mais estimulantes o que faz com que, irracionalmente, o ser humano te-
nha a necessidade comprar, fazendo isso por meio de um consumo em que auto se consome 
também. É que, quase sempre, ao promover o processo de consumir, os cidadãos de deter-
minada localidade acabam por comprometer sua renda, gastando mais do que recebem, o 
que os leva a uma situação de “auto consumo”. Bem por isso, há de se registrar a passagem da 
sociedade de produção para a sociedade de consumo (Bauman 1999. Pág 88). 

Destarte, por trás de um discurso da racionalidade geradora de emprego, renda e sustenta-
bilidade, o que se afigura legítimo é a instauração de um processo irracional e inconsciente 
de dominação que tenciona legitimar a existência de institutos que ofusquem a realidade 
do fenômeno de ação dominante. Ora, se a dominação é imposta pela necessidade local 
“espacial” da manutenção da Organização naquela região e pela imposição de uma pos-
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tura submissa de verdadeiramente consumir, o que se pode observar é que o processo de 
dominação promove o auto consumo da sociedade. 

Nesta senda, o bom consumidor passa a ser aquele que verdadeiramente consume para 
manter o sistema que não pode parar, sem exigir muito dos produtos que adquire (Ferrei-
ra, 2011 pág. 61). É que, no simples consumo de um refrigerante, por exemplo, existe uma 
extensa linha de cadeia produtiva que mantém aquecida a economia e o mercado, donde, 
havendo queda do consumo, por óbvio, passa a implicar risco à manutenção do sistema. 

E nem é de todo exagero imaginar que a criação de fenômenos como custos sociais nega-
tivos, externalidades, certificações, responsabilidade social corporativa, sustentabilidade e 
outros mais, acabam por criar um processo ilusório racional de que as organizações estão 
a serviço da sociedade e que estão sob controle, quando, verdadeiramente, prestam-se a 
retirar o foco da sua atuação dominante.  

O fato é de simples constatação quando se verifica que tais vertentes têm por meta primei-
ra a busca e o alcance do lucro. À guisa de exemplo, podemos citara pirâmide de Carrol 
acerca da responsabilidade social das organizações, ocasião em que a vertente econômica 
sustenta a base da pirâmide: 

Figura 1: Pirâmide da Responsabilidade Social de Carroll (1991)

No mesmo sentido, Bassetto (2010) afirma que: “entretanto, o engajamento da empresa na 
Responsabilidade Social e Sustentabilidade requer que o resultado econômico seja obtido 
da integração às ações sociais e ambientais. 

Como visto, os legitimados “controles” de atuação das empresas, notadamente das multi-
nacionais não conseguem implementar o direcionamento de máxima capitação de lucro a 
custo baixo, não verificando qualquer mecanismo de sua atuação dissociada deste mister. 
Muito antes pelo contrário, corroboram para distrair a atenção do consumidor do verda-
deiro processo de dominação. 

É neste contexto que Gareth Morgan discorre que:
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O fato de que os interesses da corporação e os da comunidade nem sem-
pre são coincidentes é um truísmo a todas as organizações, não ape-
nas às multinacionais. Mas a escala de operações das multinacionais é 
tão imensa que as conseqüências de suas decisões são particularmente 
importantes. Ilustramos este ponto salientando como mudanças na es-
tratégia corporativa, mesmo que sejam só para aumentar as taxas de 
lucro, podem originar mudanças socioeconômicas de grande alcance. 
Da mesma forma, as decisões das multinacionais de mudar seu capital 
líquido de um país para outro para aproveitar taxas de juros diferenciais 
podem ter grande impacto na balança de pagamentos internacionais do 
país em questão. Ou uma decisão de seguir uma determinada linha de 
desenvolvimento corporativo pode ter grande impacto sobre o planeja-
mento econômico nacional e regional, distorcendo o padrão de relações 
que a região ou nação anfitriã gostaria de estimular. (Morgan – 2002, 
pág 332)

Assim, as multinacionais operam na qualidade de legítimas potências mundiais que geram 
um processo de dependência em vez de autonomia, com promoção do domínio global por 
institucionalização de um poder monolítico de ordem econômica, cultural e política. 

É bem por isso que, com o mascaramento de promoção do desenvolvimento e da susten-
tabilidade, as multinacionais utilizam do processo racional de atuação para fomentar um 
verdadeiro e despercebido processo de dominação que se dissemina no meio social de 
forma irracional e despercebida. 

Tais organizações conseguem influenciar fortemente na atividade política, trazendo trans-
tornos econômicos no país. Segundo Morgan (2002) “representam uma força política sem 
responsabilidade política. O poder do dirigente empresarial passa a ser maior do que o do 
político eleito e do público em geral.”

3- A Face Repulsiva das Organizações, O Paradigmas e Matrizes Epistemológicas.

O estudo sobre a face repulsiva das organizações é ambiente propício para refletir sobre os 
paradigmas e matrizes epistemológicas.

Pois bem, Burrell e Morgan propõe os estudos organizacionais a partir de paradigmas que 
se distribuem conforme os aspectos objetividade/subjetividade e regulação social/mudança 
radical, o que dá origem aos pressupostos paradigmáticos: funcionalismo, interpretativismo, 
estruturalismo radical e humanista radical os quais, segundo os autores, anulam-se na medi-
da em que buscam explicar interesses também polarizados dos aspectos supracitados.

Para tanto, Burrel e Morgan desenvolvem a teoria dos paradigmas epistemológicos em 
estudos organizacionais a partir, segundo Paes de Paula (2014), de “duas dimensões, a 
sociologia da regulação e a sociologia da mudança radical, que são perpassadas pela opo-
sição entre objetividade e subjetividade”, de onde então surgiram os paradigmas do fun-
cionalismo, interpretavismo, estruturalismo radical e humanista radical.
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Nesse diapasão, percebe-se que, para alocar uma teoria dentro de um dos paradigmas é 
fundamental compreender as dimensões sociológicas que se destinam a fins opostos. 

Assim, na medida em que a sociologia da regulação social pretende explicar as organi-
zações e a própria sociedade, pois seu fim é promover o controle social, a sociologia da 
mudança radical visa instrumentalizar mecanismos de alcance da realização de transfor-
mações sociais. 

Assim, necessário traçar paralelo entre os paradigmas e o contexto deste artigo, com apre-
sentação de quadro que bem exemplifica os pressupostos de Burrell e Morgan.

SUBJETIVIDADE
(Interno ao Sujeito)

MUDANÇA RADICAL
(Mudança social – mudar as estruturas)

OBJETIVIDADE
(Externo ao Sujeito)
Sujeito)

*Humanista radical
As pessoas são passí-
veis de mudança com o 
sistema. São capazes de 
romper com o sistema

*Estruturalismo radical
As relações de poder nas 
estruturas se alternam.

* Interpretativista
Volta-se para como o 
sujeito interpreta o fato.

*Funcionalista (positi-
vismo)
Externo ao sujeito. Ob-
serva fenômenos. Rígido. 
Não tem mudança. Não 
se importa com o sujeito, 
sendo relevante o fato.

REGULAÇÃO SOCIAL
(Não quer mudar nada – apenas analisar)

Figura 2: Diagrama de Burrell e Morgan (1979) adaptado através de SILVEIRA, Rogério Zanon da. (2013)

Desse modo, pode-se inferir que a teoria da Face Repulsiva das Organizações pertence à 
sociologia da mudança radical, pois ao explicar essa face oculta das organizações demons-
tra que a partir de tal metáfora é possível atingir mudanças sociais. Nota-se, pois, que a 
temática central do texto afasta-se do conteúdo da regulação social na medida em que não 
visa apenas analisar/regular a sociedade. Tal conclusão pode-se extrair do texto quando 
Morgan assim expõe:

Esta metáfora cria um novo nível de consciência social e uma com-
preensão do porquê as relações sociais entre grupos exploradores e 
explorados podem ficar tão polarizados. Ela convida os administra-
dores a pensar nas dimensões éticas de seu trabalho e de seu impacto 
social.

Ao final, manifesta Morgan (2002) nos seguintes termos:
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Usada de maneira ainda mais proativa, a metáfora da dominação tam-
bém mostra uma forma de criar uma teoria da organização para os ex-
plorados. Ao expor o lado sórdido da vida organizacional, seja em ter-
mos das desigualdades estruturais, do racismo institucionalizado, dos 
acidentes e doenças ocupacionais ou da exploração no Terceiro Mundo 
e tentando desenvolver teorias que expliquem esses fenômenos, os teó-
ricos da organização têm um meio de usar a teoria como instrumento 
de mudança social.

Por entender que a presente teoria pertence à sociologia da mudança radical é possível 
afirmar que a mesma pode estar compreendida entre o paradigma do estruturalismo ra-
dical ou humanista radical, estando a depender para a sua conclusão, da compreensão 
acerca da abordagem inerente aos polos objetivo/subjetivo.

O estruturalismo radical pertence à abordagem objetiva, pois segundo Burrel e Morgan 
(1979) esta abordagem, seja ela voltada para a regulação social ou mudança radical, pro-
põe um olhar dentro um mundo social realista e positivista.

Já o paradigma do humanista radical pertence à abordagem subjetivista, uma vez que bus-
ca a mudança radical sob a perspectiva do antipositismo. Sobre o assunto manifesta Paes 
de Paula (2014):

Essa perspectiva vê a consciência humana como dominada pelas su-
perestruturas ideológicas com as quais o indivíduo interage, o que faz 
com que exista um hiato cognitivo entre ele mesmo e sua verdadeira 
consciência, que seria uma falsa consciência. O humanismo radical 
também está comprometido com a mudança radical, a emancipação e a 
potencialidade, enfatizando as mesmas coisas que o estruturalismo ra-
dical, mas sua abordagem seria nominalista, antipositivista, voluntarista 
e ideográfica, como a advogada pelos interpretativistas.

Nota-se do conteúdo supracitado que a teoria sobre a face repulsiva das organizações per-
tence ao paradigma do estruturalismo radical, já que, conforme exposto acima, “os teóri-
cos da organização têm um meio de usar a teoria como instrumento de mudança social”, 
não obstante ser circundado de uma abordagem subjetivista por demonstrar uma feição 
das organizações totalmente contrária à realista. Neste aspecto, por se encontrar traços de 
natureza subjetiva num plano que deveria ser de ordem objetiva (estruturalismo) verifica-
se que a análise do texto melhor se enquadraria na vertente das matrizes epistemológicas 
de Paes de Paula cuja figura abaixo exemplifica o fenômeno:
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Figura 3: O Círculo das Matrizes Epistemológicas

A análise pode ser melhor interpretada na forma do círculo das Matrizes Epistemológicas 
por que segundo o estruturalismo de Burrell e Morgan o texto deveria ser enquadrado no 
aspecto:

Ontológico – como Realista 
Epistemológico – como Positivismo 
Natureza humana – como Determinismo  
Metodologia - como Nomotético.

Assim, como o texto não guarda vínculo inafastável do positivismo, trazendo em si traços 
claros de subjetividade e antipositivismo, utilizando-se o círculo das matrizes epistemo-
lógicas, a narrativa do texto de Gareth Morgan pode ser compreendida na matriz crítica 
com conteúdo emancipatório, apesar de verificar caráter nítido de presença de elementos 
da matriz hermenêutica. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As organizações, desde sempre, desenvolveram suas atividades sob a perspectiva da ra-
cionalidade instrumental e com base na divisão social de classes, de modo que toda a sua 
vertente de dominação foi analisada e compreendida na história como uma consequência 
aceitável de uma estrutura capitalista. Ao prevalecer a racionalidade instrumental como 
foco central norteador dos comportamentos humanos frente aos desejos do capitalismo, 
a imposição de instrumentos de dominação tende a se perfazer, ora de forma direta, quer 
seja sob a velha forma fordista , taylorista, ou sob os atuais modelos de gestão toyotista, 
quer seja de forma indireta sob a promessa efetiva aos “colaboradores” de encontrar “um 
lugar ao sol”, ora de forma indireta por meio de um discurso ideológico. 
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Via de consequência, ainda que a busca pela lucratividade seja uma realidade em toda orga-
nização privada em mundo capitalista, o que se percebe é que por trás do discurso econômi-
co existe a vertente da dominação materializada em numa maioria trabalhando e sendo ex-
plorada, a fim de atingir os interesses de uma minoria que detêm o poder em tais ambientes.

A teoria da face repulsiva das organizações, em aplicação ao paradigma humanista ra-
dical de Burrel e Morgan, propõe um novo olhar a permitir uma mudança radical, pois 
demonstra, por meio de uma análise subjetivista, como a consciência humana foi domi-
nada pela superestrutura ideológica da racionalidade instrumental. A narrativa é pela 
observância de da estruturação fundada nas linhas da racionalidade substancial, des-
provida do cunho sedutor e hipnotizante estabelecedor de uma ideologia imaginária de 
realização futura por meio da materialização das promessas de conquista que subjuga 
e desconsidera a identidade do indivíduo, numa mescla de criação de mito e ilusão. 
Assim, sem desprezar a linha sistêmica do capitalismo centrada na busca pelo lucro, 
é necessário compatibilizar os interesses sociais-coletivos com os interesses organiza-
cionais, mormente das grandes sociedades nominadas multinacionais. Portanto ao se 
aferir os fundamentos que promovam a justa composição dos interesses da classe tra-
balhadora e dos interesses das organizações, que se revela pelo uso de técnica sedutora 
e hipnotizante da racionalidade instrumental que fomenta o sequestro da subjetividade 
dos trabalhadores, faz-se necessário ajustar a ideologia capitalista sob o fundamento 
da racionalidade substancial que prime por propiciar melhor garantia de vida da classe 
trabalhadora.

Sob a perspectiva das Matrizes Epistemológica da Paes de Paula a teoria de Gareth Mor-
gan pertence à matriz crítica com conteúdo emancipatório, apesar de verificar caráter 
nítido de presença de elementos da matriz hermenêutica.

Por fim, pode-se perceber que o caráter dominante das Organizações não se encontra ape-
nas em seu ambiente interno, afirmação esta que pode ser corroborada em análise à classe 
consumerista que é conduzida, irracionalmente, ao consumo, de modo que o trabalhador 
é estimulado a consumir cada vez mais, tendo a necessidade de trabalhar cada vez mais 
para alcançar a sua autorealização.
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A APLICAÇÃO DE REGRAS E PRINCÍPIOS NA SOLUÇÃO DOS CONFLITOS 
SOB A ÓTICA DO NEOCONSTITUCIONALISMO

RODOLFO RIBEIRO DE SOUZA1; CLARA FERREIRA ALKIMIM1; FERNANDO 
SOARES GOMES1; NATHALIA RIBEIRO AFONSO BASTOS1; HERICK RODRIGUES 
ARAÚJO1; GLAUSON WESLEY LACERDA DUTRA1

1Acadêmicos do Curso de Direito da Universidade Estadual de Montes Claros – 
UNIMONTES
* Autor Correspondente: rodolforibeiro.souza@hotmail.com

Introdução: A relação de eficácia e sobrepujança entre princípios e regras que gera fun-
damentação às decisões é o tema central da discussão suscitada. O que se nota é que 
na forma como os princípios são tratados no Neoconstitucionalismo, buscando-se uma 
supremacia constitucional, tende, na verdade, a provocar uma distorção, um efeito con-
trário, uma vez que nessa busca acaba-se retirando a razão de existência das regras, não 
havendo mais a que se impor a soberania constitucional. O receio parte também de que os 
princípios se tornem maleáveis nas mãos de quem soluciona conflitos, que sem nenhum 
padrão pré-estabelecido pode os tornar base para qualquer solução, isentando o julgador 
da responsabilidade de dar fundamentação à sua decisão. Objetivos: Tem por objetivo 
explanar ideias tendenciais sobre a relação de sobrepujança entre princípios e regras, ava-
liando a possibilidade do surgimento de decisões cada vez mais subjetivas e infundadas, 
retirando a essência existencial das próprias regras. Metodologia: Revisão bibliográfica 
fundada em artigos, teses, e livros da base de dados da plataforma Scielo e do portal Jus 
Navigandi. Resultados: Nota-se que não há de se falar em prevalência dos princípios às 
regras, ou o inverso, o que se pode afirmar é que ambos coexistem no ordenamento jurídi-
co brasileiro, com funções diferentes, se completando. Às regras, cabe a função de resolver 
os problemas regendo sobre assuntos de diversas espécies, mas tratando especificamente 
de cada um. Os princípios devem servir de fonte para legislação e de norte interpretativo 
da Constituição. O que se verifica é uma crescente aplicação dos princípios nos julga-
mentos, relativizando cada vez mais as regras de acordo com aquilo que se acredita ser 
primordial. Conclusões: Na medida em que se busca uma aplicação ilimitada dos prin-
cípios constitucionais, independente da existência ou não de regras que versam sobre a 
diligência do problema, aumenta-se a incerteza jurídica e a possibilidade da ocorrência de 
arbitrariedade do julgador. Certo é que no Brasil ainda não se pode afirmar que existe uma 
real prevalência de princípios sobre regras, ou de uma particularização das decisões, esses 
são possíveis direcionamentos do Neoconstitucionalismo, são posicionamentos ainda não 
preponderantes no Brasil. É necessária uma melhora na qualidade da fundamentação e 
argumentação da utilização de um princípio na solução de conflitos, impedindo assim que 
ele fique ao arbítrio do aplicador do direito.
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A LEI 12.654/2012: ANÁLISE DA IDENTIFICAÇÃO GENÉTICA NO PROCESSO 
PENAL, FRENTE ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS

CLARA FERREIRA ALKIMIM1; FERNANDO SOARES GOMES1; NATHALIA 
RIBEIRO AFONSO BASTOS1; HERICK RODRIGUES ARAÚJO1; GLAUSON 
WESLEY LACERDA DUTRA1; RODOLFO RIBEIRO DE SOUZA1.

1Acadêmicos do Curso de Direito da Universidade Estadual de Montes Claros-
UNIMONTES.
*Autora correspondente: caahalkimim@hotmail.com

Introdução: A lei 12.654/2012 implementou um banco de dados brasileiro de perfil gené-
tico, para isso, possibilita a coleta de material genético de forma compulsória, quando ne-
cessário, a fim de resolver crimes de violência grave contra a pessoa ou crimes hediondos. 
Porém, é preciso analisar essa lei através do princípio da não autoincriminação e presun-
ção de inocência, não devendo julgar características somáticas pelo material genético vis-
to que isso criaria estereótipos e se aproximaria do Direito Penal do Inimigo. Necessário se 
faz ponderar entre as vantagens da criação de um banco de dados para a eficácia do pro-
cesso e as lacunas da lei quanto à forma de obtenção ou manutenção de material visando 
à dignidade do réu. Objetivos: Esse resumo teve como objetivo atuar em forma de revisão 
temática sobre a (in)aplicabilidade da identificação genética no processo penal frente ao 
Direito Penal do Inimigo. Material e Métodos: Foram utilizados monografias e livros da 
base de dados da Universidade Estadual de Montes Claros- UNIMONTES. Resultados: 
Nota-se que a lei supracitada traz benefícios ao processo penal porque um banco de dados 
facilita a investigação futura, conservaria os dados investigatórios e também, por se tratar 
de identificação genética, diminuiria as chances de erros nos julgamentos. Entretanto, ela 
fere o princípio de não autoincriminação, porquanto o investigado tem o direito consti-
tucional de não manifestação como forma de ampla defesa e também poderia ofender a 
presunção de inocência daquele que não fornecesse o material. A lei 12.654/2012 pode 
fazer que o Estado se aproxime, perigosamente, do Direito Penal do Inimigo, ferindo prin-
cípios constitucionais, ao mitigar a condição do sujeito de direito que comete delitos ou é 
suspeito de tais já o considerando inimigo do Estado. Conclusões: Percebe-se, portanto, a 
inaplicabilidade da identificação genética no processo penal porque embora ela apresente 
vantagens na eficácia do processo, ela ultrapassa limites constitucionais, legais e éticos – o 
que viola o Estado de Direito conquistado pelo Brasil.
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CRIME E COTIDIANO NO NORTE DE MINAS: ESTRUTURA E TEOR DOS 
PROCESSOS

INGRYD DAMÁSIO RIBEIRO TÓFANI¹; ÍCARO CARDOSO GUIMARÃES2; 
ALYSSON LUIZ FREITAS DE JESUS3*

1Acadêmicos do Curso Direito das Faculdades Santo Agostinho.
2Acadêmicos do Curso Direito das Faculdades Santo Agostinho.
3Professor do Curso Direito das Faculdades Santo Agostinho, Doutor em História pela 
Universidade de São Paulo (USP).

Introdução: O presente trabalho que ora apresentamos é parte integrante das atividades 
executadas pelo Grupo de Pesquisa Centro de Estudos do Crime - CEC, desta instituição. 
Objetivos: Os processos criminais são importantes fontes de pesquisa, tanto para ope-
radores do Direito quanto para cientistas sociais de variadas áreas. Objetivamos com a 
sua análise perceber algumas das características da violência na sociedade norte-mineira 
no início do século XX. Material e Métodos: A metodologia utilizada foi a documental, 
partindo da análise de processos criminais ocorridos no Norte de Minas entre os anos de 
1911 e 1920. Utilizando de uma abordagem quantitativa e qualitativa, a discussão surge 
acerca dos processos ocorridos, partindo da interpretação da palavra escrita a fim de dis-
correr sobre a construção do discurso empreendido, por meio da tipificação dos crimes, 
dados dos autores e dos réus e as informações que auxiliavam a tomada de decisões por 
parte do juiz à luz da época em que atuavam. Resultados: Descrição dos dados levantados 
para propiciar ao leitor a percepção adequada e completa dos resultados obtidos de forma 
clara e precisa, sem interpretações pessoais, obtendo dados como por exemplo: 47% dos 
réus analisados nos processos são lavradores, 94% são do sexo masculino e apenas 11% 
das vítimas são do sexo feminino. Conclusões: O crime é um fator fundamental para a 
caracterização das relações sociais, culturais, econômicas e políticas de uma sociedade. 
O estudo dessas práticas criminosas nos permite, portanto, acessar parte do cotidiano de 
uma importante cidade em transformação, como é o caso de Montes Claros e região.
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CRIME, IMPRESA E ESPETÁCULO: COBERTURA TELEVISIVA NO CASO ELOÁ 
E LINDEMBERG

LARISSA MENDES DE ALMEIDA ROCHA¹; PEDRO AUGUSTO RODRIGUES DE 
SOUZA SANTOS²; ALYSSON LUIS FREITAS DE JESUS³.

1Acadêmica do Curso de Direito da Faculdade de Direito Santo Agostinho.
2Acadêmico do Curso de Direito da Faculdade de Direito Santo Agostinho.
3Professor do Curso de Direito das Faculdades Santo Agostinho, Doutor em História 
pela Universidade de São Paulo (USP).
*Autor correspondente: alfluis@yahoo.com.br

O presente trabalho que ora apresentamos é parte integrante das atividades desenvolvidas 
pelo Grupo de Pesquisa Centro de Estudos do Crime - CEC, desta instituição. O CEC tem 
como proposta estudar o crime em suas diversas manifestações sociais, políticas e cultu-
rais e apresentar pesquisas variadas sobre o tema. Dentre essas pesquisas está o trabalho 
intitulado Crime, Imprensa e Espetáculo: Cobertura Televisiva no Caso Eloá e Lindemberg, 
em fase inicial de pesquisa. Objetivamos tecer considerações acerca da relevância do pa-
pel e do grau de periculosidade que a mídia tem assumido na sociedade brasileira. A partir 
de uma discussão pautada na atual relação midiática e da análise de processos criminais, 
especialmente, do caso do sequestro da adolescente Eloá por seu namorado, Lindemberg 
Alves, abordaremos acerca da cobertura da mídia que tem atuado de maneira sensacio-
nalista nesses casos de violência. É fato que a imprensa deve ter acesso a qualquer evento 
público, sendo garantida pela Constituição Federal a inviolabilidade do direito à liberda-
de de expressão. No entanto, é dever da mídia informar a sociedade sem que haja juízo 
de valor ou conceitos a priori estabelecidos que possam manipular informações, pessoas 
ou condenar previamente aquele que ainda não foi a julgamento. No presente trabalho, 
utilizaremos como metodologia fontes para a análise de recursos audiovisuais da época, 
que buscavam fazer toda a cobertura dos fatos, como a entrevista feita pela apresentadora 
Sonia Abrão, ao vivo, em seu programa no dia 15 de outubro de 2008, com o sequestrador. 
Para tal, é necessária uma abordagem qualitativa das fontes. Avaliando-se a maneira pela 
qual ocorreu a atuação da mídia no caso Eloá, nomeadamente, podemos analisar como 
se tornou alvo de criticas e de seu papel de observadora passou ao de protagonista. Per-
cebemos pelos resultados que a mídia em busca de maior audiência preocupa-se apenas 
como o lucro considerável que pode ter com essas coberturas. Destarte, tornou-se, ao ver 
de muitos, corresponsável pelo crime, inclusive para a advogada do réu, que traçou, como 
estratégia no julgamento, culpabilizar a imprensa por esta atuação. Para conclusão, temos 
que a prática criminosa do réu não deve ser afastada, haja vista que o mesmo vitimou uma 
adolescente de 15 anos de idade, entretanto, devemos nos atentar às implicações deste 
caso em confronto com a mídia.
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CRIME, IMPRENSA E ESPETÁCULO: ENTREVISTAS, MÍDIA E IMPRESSÕES A 
PARTIR DO CASO BRUNO E ELIZA SAMÚDIO

ADELBER RIBEIRO DO AMARAL1; EVANDRO LEITE GARCIA FILHO2; ALYSSON 
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1Acadêmico do Curso de Direito, Adelber Ribeiro do Amaral das Faculdades Santo 
Agostinho.
2Acadêmico do Curso de Direito, Evandro Leite Garcia Filho das Faculdades Santo 
Agostinho.
3Professor do Curso de Direito Alysson Luiz Freitas de Jesus das Faculdades Santo 
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Entre as pesquisas realizadas pelo grupo de pesquisa e Centro de Estudos do Crime – 
CEC, desta instituição, está o trabalho intitulado, “Crime, imprensa e espetáculo: entre-
vistas, mídia e impressões a partir do caso Bruno e Eliza Samúdio”, em fase inicial de 
pesquisa, e que tem como objetivo fazer uma análise de como a mídia vem influenciando 
nos processos penais, transformando crimes e seus julgamentos em grandes espetáculos 
populares. A cobertura da mídia forma julgamentos equivocados e contribui para um po-
pulismo penal midiático que foge dos verdadeiros conceitos penais e jurídicos. A partir da 
análise de entrevistas, áudios, revistas e informações na internet, foi possível fundamentar 
a metodologia de pesquisa baseada na forma que a imprensa se referiu ao caso Bruno, 
levantando diversas hipóteses de como o crime de fato tinha acontecido antes mesmo de a 
investigação judicial oficial ter sido concluída e atrapalhando de certa forma o andamento 
da mesma, logo é observado o descompromisso com a informação por parte da mídia. 
Gravações de áudios do próprio goleiro demonstram que o mesmo agia com cautela quan-
to aos próximos passos a serem dados por ele na mídia, articulando em qual programa de 
televisão determinada entrevista poderia ter impacto mais favorável ou não, colaborando 
para a discussão de que: A avaliação dos procedimentos midiáticos é mais considerada 
do que avaliação dos próprios procedimentos processuais. Com isso, é preciso ter cautela 
e atenção com os resultados que o trio: crime, imprensa e espetáculo podem gerar, pois, 
a partir do momento que a mídia influencia exageradamente na opinião das pessoas, isso 
também causa repercussão no âmbito do judiciário, já que muitos julgamentos são de-
cididos na órbita do Tribunal do Júri, onde são os jurados que definem o destino de um 
réu. Bruno foi julgado nas mãos de júri popular e qualquer pessoa integraria o júri com 
pelo menos uma versão apresentada pela mídia dos fatos, ou seja, o mesmo tinha sido 
previamente condenado antes mesmo de ter se iniciado os atos processuais, o réu já tinha 
o rótulo de “Indefensável” (Revista ÉPOCA, 2010). Diante do exposto, pode-se tirar como 
conclusão a necessidade do cuidado quanto ao que a imprensa divulga ser necessário. O 
direito se vê em determinados casos refém da cobertura “pirotécnica” e apelativa da mídia 
e assim diversos suspeitos irão continuar a sofrer condenações mais pelo anseio popular e 
sentimento de revolta do que pelas próprias previsões legais. 
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INVERSÃO DO PARADIGMA NA MEDIÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES 
DE UM CURSO DE GRADUAÇÃO DE DIREITO EM SEU COTIDIANO

MENEZES, DARCLEY SOARES1*

1Professor do Curso de Direito das Faculdades Santo Agostinho, Especialista em 
Direito Administrativo pela Fadisa, Mestrando em Ciências Sociais Aplicadas na 
área de Administração - linha de pesquisa relações de poder pela Faculdade Novos 
Horizontes.

Introdução: Saber o que o cliente quer adquirir com satisfação e fidelidade é o objetivo 
de toda organização empresarial. Na busca de respostas, as sociedades empresárias des-
dobram-se em práticas, metodologias e até mesmo modismo, para alcançar a satisfação 
do cliente e aumentar a produção, as vendas, seu resultado financeiro e lucro através da 
fidelização de clientela. Vários são os modelos teóricos que foram elaborados para definir 
e explicar a satisfação do cliente que são significativamente importantes para lucratividade 
e longevidade das sociedades empresárias, mas, praticamente todos com o viés quantita-
tivo. São poucos os estudos feitos com abordagem qualitativa, o que enseja o objeto de 
estudo do artigo por meio de uso da variável qualitativa para traduzir o impacto prático da 
satisfação na vida de alunos entrevistados a partir de ensaio empírico. A população alvo 
da pesquisa é centrada na classe estudantil de ensino superior e a amostra será coletada 
junto a alunos da Faculdade de Direito Santo Agostinho. O objetivo do trabalho é aferir 
os critérios de satisfação na vertente qualitativa de modo a promover a inversão do para-
digma na medição deste fenômeno em clientes de curso de graduação de Direito em seu 
cotidiano. Os objetivos específicos remontam à análise dos elementos condicionantes da 
satisfação, dos instrumentos de pesquisas utilizados à aferição e da vertente hedônica, uti-
litária, ou escapista. Material e Métodos: Trata-se de um procedimento pautado em pes-
quisa exploratória e descritiva, com viés metodológico. Quanto aos meios de investigação, 
é utilizado pesquisa bibliográfica com pesquisa surve na coleta de dados junto aos alunos. 
A proposição trabalha a mudança da lógica positivista quantitativa, paradigma atual e 
amplamente utilizada nos estudos e pesquisas da satisfação de clientes, para uma lógica 
interpretativista qualitativa, novo paradigma que inverte o foco praticado para as pesqui-
sas dessa temática na atualidade, por meio de aplicação de formulário de pesquisa aos 
acadêmicos do curso de Direito, buscando, por resultado, demonstrar que o importante 
não é mensurar a quantidade e a qualidade, mas sim entender e demonstrar o impacto 
dessa qualidade e satisfação em uma prática cotidiana. Concluiu-se nesta pesquisa que o 
fator de lealdade e satisfação tem que ser entendido e as expectativas do consumidor antes, 
durante e após a prestação de serviço devem ser consideradas elementos primordiais sob 
o olhar clínico qualitativo.
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JUDICIALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: UMA VIA PARA A 
CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

GLAUSON WESLEY LACERDA DUTRA1; RODOLFO RIBEIRO DE SOUZA1; 
CLARA FERREIRA ALKIMIM1; FERNANDO SOARES GOMES1; NATHALIA 
RIBEIRO AFONSO BASTOS1; HERICK RODRIGUES ARAÚJO1;

1Acadêmicos do Curso de Direito da Universidade Estadual de Montes Claros.
* Autor correspondente: glausondutra@gmail.com

Introdução: A Judicialização das Políticas Públicas é um evento que compõe o cenário 
jurídico do Brasil nos últimos anos e está sendo vivenciado na maioria dos países do 
ocidente. A intensificação dessa busca por meios judiciais é causada principalmente, pelo 
fato da democratização ter privilegiado a cidadania, e esta por sua vez, ter aumentado o 
acesso da população ao Judiciário. Ademais, outros dois fatores também contribuíram: 
o primeiro é em virtude da Constituição ser analítica; e o segundo em razão do controle 
de constitucionalidade abrangente adotado no Brasil. Objetivos: Esse resumo, teve como 
objetivo atualizar em forma de revisão bibliográfica o tema da Judicialização de Políticas 
Públicas. Material e Métodos: Para realização deste trabalho fez-se uma pesquisa biblio-
gráfica – artigos, monografias, dissertações e livros – sobre o tema e realizada análise 
dos seus conteúdos. Resultados: O Poder Judiciário tem resolvido tal imbróglio, devido 
a omissão dos poderes Legislativo em formular as políticas públicas e do Executivo não 
executá-las, incumbindo àquele a solucionar o problema. Discutem-se os riscos para a 
legitimidade democrática, devido essas decisões não serem tomadas por pessoas escolhi-
das por via eleitoral. Não obstante, é válido ressaltar que sendo essa função exercida por 
agentes públicos competentes e imparciais – ao aplicarem a Constituição e as leis - estão 
concretizando decisões que foram tomadas pelo constituinte, ou seja, pelos representantes 
do povo. A conservação e a promoção dos direitos fundamentais é uma condição de fun-
cionamento do constitucionalismo democrático. Logo, quando o Judiciário repara uma 
omissão legislativa ou invalida uma lei inconstitucional, dá-se a favor e não contra a de-
mocracia. Conclusões: A participação do Judiciário não apresenta qualquer infringência 
a legitimidade democrática, muito pelo contrário, os magistrados desempenham, indubi-
tavelmente, um poder político, sendo permitido ao mesmo invalidar atos dos outros dois 
Poderes. Na inércia do Legislativo e do Executivo, surge o Poder Judiciário, aquele que 
deve zelar pela eficácia do texto constitucional e garantir a proteção aos direitos funda-
mentais elencados na Constituição Federal Brasileira.
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JUSTIÇA RESTAURATIVA: UMA NOVA PERSPECTIVA DE JUSTIÇA PENAL

ANDRÉ DE SOUZA OLIVEIRA1

1André de Souza Oliveira, Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito Santo 
Agostinho e graduando em Gestão Pública pela Universidade Estadual de Montes 
Claros. E-mail: andresouza.uni@icloud.com .

RESUMO

Neste trabalho, busca-se discorrer, em linhas gerais, sobre o inovador modelo de justiça 
penal restaurativa. Trata-se de uma tendência exsurgida em meados da década de Seten-
ta, que busca estabelecer – face ao colapso inerente a justiça penal clássica – um novo 
percurso alternativo no direito penal, quanto à resolução eficaz do conflito na dialética 
entre vítima e ofensor em relação ao fato antijurídico praticado. Neste sentido, a Justiça 
Restaurativa não parte da perspectiva punitiva do poder Estatal, mas na viabilidade do 
diálogo entre os agentes envolvidos afim de se chegar a um consenso e por sua vez na 
concretização da paz social.

Palavras-Chave: Justiça Restaurativa, Poder Punitivo, Direito Penal

ABSTRACT

In this paper, we seek to discuss, in general terms, about the innovative model of restora-
tive criminal justice. It is a trend that appeared in the mid-Seventies, which seeks to esta-
blish - face the collapse inherent in classical criminal justice - a new alternative route in 
criminal law as to effective conflict resolution in the dialectic between victim and offender 
in relation antijurídico the fact practiced. In this sense, the Restorative Justice not part of 
the punitive perspective of state power, but the viability of dialogue between those invol-
ved in order to reach a consensus and in turn the achievement of social Peace.

1 INTRODUÇÃO

O regime punitivo adotado pelo modelo clássico da Justiça Penal, atribui ao Estado o 
poder punitivo àqueles que antagonizam com os ditames legais, compelindo um ato anti-
jurídico que venha ameaçar a ordem e paz social.

Dentre as variáveis modulações coercitivas interpostas pelo sistema punitivo, nota-se às 
penas: privativas de liberdade, restritivas de direitos, pecuniárias e em determinadas cir-
cunstâncias específicas até mesmo a pena capital. Entretanto, dentre estas elencadas a mais 
recorrente, na atual conjuntura do sistema penal, comuta-se ás penas privativas de liber-
dade, que tem por fim o recolhimento do apenado a convivência social, introduzindo-o na 
sistemática prisional. Segundo Cruz (2012, sn)
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No século XVIII, surge a privação de liberdade como alternativa mais 
humana aos castigos corporais e à pena de morte. Contudo, poucos 
anos depois de sua implementação, as prisões passam a ser empregadas 
como principal, senão o único, instrumento utilizado pelo Estado a fim 
de exercer o ius puniendi, instrumento este que, na verdade, deveria ser 
utilizado como ultima ratio.

O papel elementar do encarceramento, vai além do papel precípuo de punição, ensejando 
a função de ressocialização do indivíduo às praticas de boas condutas sociais. Segundo 
Foulcault (2010, p.230)

[...] a prisão excede a simples privação de liberdade de uma maneira 
mais importante. Ela tende a tornar-se um instrumento de modulação 
da pena [...] A forma geral de uma aparelhagem para tornar os indiví-
duos dóceis e úteis, através de um trabalho preciso sobre o seu corpo 
[...] 

Neste liame, Gouveia (2014, pg.17) também corrobora

[...] a afirmação da pena de prisão fundamenta-se, também, no seu apa-
relho para transformar os indivíduos: encarcerando-os e transforman-
do-os em indivíduos úteis à sociedade e adaptados aos seus valores e à 
função econômica, que cada um deve desempenhar na comunidade [...]

 Todavia, na conjuntura fática este ideal ressocializador e modulador de caráter tem re-
velado-se fracassado de maneira a expor as fendas da vulnerabilidade estrutural do atual 
modelo de Justiça Criminal. Neste sentido, Foucault (2010, p.250) afirma que “[...] A rea-
lidade e seus efeitos visíveis denunciam o grande fracasso da justiça penal” vez que as 
prisões não foram suficientes para reduzir as taxas de criminalidade, assim como tem 
provocado um aumento exponencial de reincidência, transformando, segundo Foucault 
(2010), em verdadeira fábrica de delinquentes.

 Ante a tal perspectiva, alerta Brandão (2010, p.02):

[...] Se constatamos a inoperância do atual sistema de justiça penal, onde 
direitos constitucionais básicos são desrespeitados, eticamente inacei-
tável, inviabilizador da ressocialização do apenado, devemos procurar 
medidas alternativas ao atual modelo de justiça penal. O surgimento de 
um novo paradigma de justiça penal se faz imprescindível no sentido 
de buscarmos amenizar a fragilidade do atual e retificar as suas falhas, 
o que não é tarefa fácil. É nesse ideário que surge a Justiça Restaurativa 
como um novo modelo de solução de conflitos e cuja implantação não 
implica na supressão do modelo atual [...]

Nesta procura de rotas alternativas que venham viabilizar um novo prisma de Justiça Pe-
nal, exsurge a ideia de Justiça Restaurativa que embasa-se não mais na dialética punitiva/
retributiva mas no consenso, em que a vítima e o infrator (assim como outras pessoas ou 
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membros da comunidade afetados pela ação delituosa), passam a assumir papel ativo na 
fomentação de soluções dos traumas e perdas causados ocasionados.

2 CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS

O termo Justiça Restaurativa foi provavelmente cunhado pela primeira vez por Eglash em 
1977  na obra Beyond Restitution: Creative Restitution, que distingue três vias de resposta 
ao ato delituoso: a retributiva (baseada na punição) a distributiva (reeducação) e a restau-
rativa (reparação). 

Sua influencia advém fortemente das correntes abolicionistas, que a partir de uma análise 
conjuntural da dogmática penal, busca questionar sua legitimidade afim de descortinar o 
seu estágio de crise e saturação.

Vale sobressaltar, que trata-se de um movimento relativamente novo, que segundo Silva 
(2007, p.23) “[...] as primeiras experiências piloto de aplicação do modelo restaurativo no 
mundo, as quais foram institucionalizadas na década de 80, tendo a fase de expansão da 
Justiça Restaurativa se dado apenas na década de 90[...]”. 

Não obstante consta pontuar que a insurgência deste modelo busca retomar, segundo Sica 
(2010, p.82) “[...] às práticas de resolução de conflitos aduzidas dos povos comunais, por 
meio de uma ordem de justiça negociada, na busca de se estabelecer um reequilíbrio das 
relações afetadas e maior coesão social.” 

Seguindo esta linha, vale contextualizar os fatores centrais que corroboraram para o apa-
recimento do movimento restaurativista. Segundo Jaccoud (2005, p.163) 

O primeiro originou-se nas universidades norte-americanas e teve 
como um dos maiores destaques os trabalhos da Escola de Chicago e da 
criminologia radical. Tal movimento adotou a premissa durkheimiana 
de que o crime não é um fato social patológico, mas uma característica 
normal da vida em sociedade e passou a criticar o papel e os efeitos das 
instituições repressivas. O movimento vitimológico apareceu após o fim 
da Segunda Guerra Mundial e despertou o interesse dos teóricos de se 
analisar as necessidades da vítima e, principalmente, inspirou as críticas 
quanto a ausência da vítima no processo penal. Por fim, também foi im-
portante para o surgimento do modelo restaurativista o movimento que 
fez a promoção da comunidade, relembrando as sociedades tradicionais 
(comunais), valorizando-as como o lugar em que os conflitos são menos 
numerosos, melhor administrados e onde há maior coesão social. 

3 DEFINIÇÃO

Neste seara, seguindo Silva (2007), pode-se afirmar que não há uma definição exata de 
Justiça Restaurativa, vez que ainda encontra-se em processo de fomentação. Todavia po-
de-se entender como um processo segundo o qual todas as partes envolventes, com inte-
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resse numa ofensa específica, se encontram para decidir, conjuntamente, a melhor forma 
de lidar com as consequências e implicações da dita ofensa. Segundo a ONU (2007, p.06)

A Justiça Restaurativa refere-se ao processo de resolução do crime fo-
cando em uma nova interpretação do dano causado às vítimas, consi-
derando os ofensores responsáveis por suas ações e, ademais, engajando 
a comunidade na resolução desse conflito. A participação das partes é 
uma parte essencial do processo que enfatiza a construção do relacio-
namento, a reconciliação e o desenvolvimento de acordos concernentes 
a um resultado almejado entre vítima e ofensor. (...) Através deles, a 
vítima, o ofensor e a comunidade recuperam controle sobre o processo. 
Além disso, o processo em si pode frequentemente, transformar o rela-
cionamento entre a comunidade e o sistema de justiça como um todo.

Partindo desta premissa, pode-se compreender que o crime não é concebido como ele-
mento violador em sentido abstrato do Estado, da sociedade ou da esfera jurídica. Todavia 
infere-se a um elemento pontual de lesão às pessoas e suas respectivas relações subjetivas. 
Partindo deste esteio, Silva (2010, p.23) bem elucida

[...] a proposta da Justiça Restaurativa é a construção de um sistema que 
trabalhe no processo de busca de alternativas capazes de promover a re-
paração dos danos ou “cura” das feridas causadas pela situação danosa, 
com enfoque em todas as partes afetadas, ou seja, em vítima, ofensor e 
comunidade O processo deve ser um instrumento de empoderamento 
das partes. Assim, entende se que as partes não apenas devam assistir 
ao que acontece no processo penal passivamente – como ocorre sob o 
paradigma retributivo –, mas deve lhes ser oportunizada a possibilidade 
de participação ativa nos procedimentos voltados às tomadas de deci-
sões, haja vista ser o seu conflito que se está decidindo. [...]

O modelo restaurativo, portanto, foca-se no futuro, na medida em que, mais do que inves-
tigar os exatos moldes em que o fato ocorreu, para, então, aplicar uma sanção ao ofensor, 
perquire quais as relações que foram desestabilizadas, os danos causados, e em que medi-
da isto ocorreu, para, daí, identificar o que pode ser feito para que eles sejam restaurados 
e alcança-se o reequilíbrio social. 

Desta feita as circunstancias pretéritas são exploradas, mas sem que tenha um fim em si 
mesma, no sentido em que se objetiva em melhorar o futuro, abrindo vias para a solução 
para do problema. Nesse sentido, seguindo Hudson (2003, pg.26) “ao invés de se definir 
justiça como retribuição, nós definiremos justiça com restauração. Se o crime é dano, a 
justiça irá repara os danos e promover a reparação.”

Neste sentido, percebe-se que no modelo restaurativo não comporta uma postura agres-
siva em relação ao agressor, para que se possa ajudar a vítima, sendo, portanto, fatos au-
tônomos e por sua vez não vingativo. Nesta nova dinâmica, a Justiça penal passa a ser 
concebida, desvinculada do binômio crime-pena.
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Nesta esteira, bem elucida Sica in Silva (2007, pg.28)

[...] o Direito Penal, antes de ser “Penal”, é também “Direito”, e, por isso, 
não há que se ter essa radical diferenciação entre direito civil e pena. Nas 
duas esferas, o que se pretende é alcançar a pacificação social. Portanto, 
mostra-se coerente que o Direito Penal valha-se de instrumentos que 
não visem a simples punição, mas, em especial, a reparação dos danos.

Diferentemente ao que propunha a corrente Abolicionista o modelo de Justiça Restaurati-
va não auspicia suplantar o modelo tradicional de justiça penal, mas segundo Silva (2007, 
pg.23) “[...]defende a sua remodelação, a fim de que o Direito Penal possa ser, de fato, um 
instrumento que promova a pacificação social e garanta a proteção da dignidade da pessoa 
humana[...]”. 

4 PROCEDIMENTOS RESTAURATIVOS

A partir das breves considerações ante expostas, faz-se imponente delinear os seus contor-
nos no âmbito fático, no que tange aos procedimentos de sua respectiva implementação. 

Consta inicialmente afirmar que não há um procedimento padrão, tal como translucida 
Duarte (2007, pg.44) o que existe na verdade são “[...] algumas práticas que têm sido apli-
cadas nos projetos já consolidados, as quais possuem alguns pontos em comum, como, 
por exemplo, serem baseadas em reuniões não adversaríeis entre as partes envolvidas, em 
um ambiente informal, onde elas são estimuladas a expressar sua visão acerca do conflito 
e a discutir suas consequências [...]”.

Essas reuniões, em tese, possuem um agente mediador, podendo inclusive ser um próprio 
integrante da comunidade determinado pelas partes. De modo a ser plenamente viável a 
utilização de técnicas de mediação, conciliação e transação.

Conforme classificação de Schiff (2003), os procedimentos restaurativos são organizados, 
basicamente, em quatro categorias: mediação vítima-ofensor, conferência de grupo familiar 
ou conferência comunitária, círculos de sentença comunitários e painéis comunitários.

4.1 Mediação Vítima-Ofensor

Refere-se a modalidade mais comuns, embasando, basicamente, no encontro das partes 
(face a face), dentro de um espaço informal, onde ser-lhes-ão estimulados ao diálogo. 

A primeira fase, se compõe por meio de uma reunião com as partes (em separado) jun-
tamente a um mediador ou facilitador capacitado, com o objetivo de elucidar a dinâmica 
do procedimento, além de ser a avaliada a viabilidade prática de um potencial encontro 
direto com o ofensor (não podendo gerar revitimização) bem como para que seja avaliza-
do os elementos mínimos que demonstrem a possibilidade do agressor em assumir uma 
postura de responsabilização.
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Na segunda fase, trata-se efetivamente do encontro entre as partes intermediado pelo faci-
litador/mediador, no qual a vítima será estimulada a explicar sua visão pessoal do conflito 
e as suas consequências físicas, patrimoniais e psicológicas. Não obstante, o ofensor terá, 
por sua vez, a oportunidade de exteriorizar os motivos que o compeliram ao ato infracio-
nal, bem como suas respectivas necessidades.

Não obstante, por fim, a vítima e ofensor firmam um acordo sobre como serão reparados 
os danos decorrentes do conflito, com obrigações patrimoniais ou não patrimoniais.

4.2 Conferência de grupo familiar ou conferência comunitária

Esta modalidade, também tem como base as reuniões com os envolvidos no conflito. En-
tretanto, nestas, também há o acompanhamento de amigos, familiares ou pessoas que, 
de alguma forma, exerçam papel relevante para elas – como por exemplo: professores ou 
outros membros da micro- comunidade.  Segundo Silva (2007, p.44) “[...] as Conferências 
Comunitárias incluem também pessoas da comunidade que também se sentiram afetadas 
pelo delito, pois se pressupõe que eles também tenham interesse no deslinde da controvér-
sia (membros da macro-comunidade).”

Neste liame todos os membros que compõe a controvérsia expõem seu ponto de vista, 
demonstrando o impacto do ato delituoso sobre suas vidas. Por fim, firma-se um acordo 
(assinado por todos). Segundo a ONU (2007, pg 05):

Em razão da participação de pessoas que têm um estreito vínculo com 
as partes, esses projetos possuem maior potencialidade de fazer com 
que os participantes assumam uma postura ativa de acompanhar o com-
portamento futuro do ofensor e sua reabilitação, além de garantir que o 
acordo firmado seja cumprido.

4.3 Círculos de sentença comunitários

Seguindo a mesma estrutura da Conferência Comunitária, os Círculos de Sentença ense-
jam a participação dos personagens envolvidos no conflito: amigos, membros da comu-
nidade, familiares e além disto, também amplia aos membros do poder judiciário: juiz, 
promotor, policiais e advogados. 

Na primeira fase, compõe-se um grupo para debater o posicionamento da vítima; depois 
um novo grupo para o ofensor e por fim, um terceiro grupo que tentará fazer com que as 
partes venham estabelecer um consenso, firmando por sua vez um acordo restaurador.

Não obstante, após estas respectivas fases, exsurge uma sequência de novos círculos para 
verificar se o acordo está sendo cumprido e, caso contrário, o que pode ser feito para tan-
to. Segundo Schiff (2003, sn), “[...] o procedimento adotado nesses Círculos é complexo 
e, dentre todos os modelos, é o que demanda mais tempo e comprometimento entre os 
participantes [...]” (tradução livre).
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4.4 Painéis comunitários

Nesta modalidade aplica-se aos casos em que a prática do crime gera sensação na comu-
nidade de diminuição da qualidade de vida. Segundo Schiff (2003) Nos Painéis Comuni-
tários não há necessidade da participação da vítima que foi diretamente afetada.

São os membros da comunidade que irão decidir como o ofensor deve reparar o dano que 
causou. Ademais, faz-se uma reunião com o ofensor, oportunidade em que lhe será trans-
mitido como a comunidade analisou a conduta lesiva, suas implicações e a reparação que 
foi entendida como apropriada. Segundo Silva (2007, pg 55)

[...] De certa forma, o grau de sucesso dos procedimentos relaciona-
se aos mecanismos adotados para supervisionar o cumprimento dos 
acordos firmados, bem como a utilização de estratégias que facilitem a 
sua observância. Em todo caso, as práticas mencionadas não possuem 
limitações quanto a sua forma, sendo adaptáveis às peculiaridades do 
caso concreto e às necessidades da comunidade envolvida e da cultura 
local. Por essa razão, diz-se que ‘as práticas experimentadas revelaram 
que cada caso é diferente do último e os modelos devem ser adaptados 
às pessoas e às suas necessidades, não o contrário.’ 

Vale destacar que no âmbito prático, os procedimentos restaurativos (ante supracitados) não 
se atêm a um mecanismo engessado em suas respectivas classificações teóricas, todavia têm 
desenvolvido características híbridas, em que se conjugam organicamente elementos de mo-
delos diferentes. Silva (2007) bem afirma que em certos casos, se pode adequar convidando 
amigos e familiares das partes para os encontros de mediação vítima-ofensor. Assim, os pro-
jetos podem ser adaptados “[...] e serem encontradas maneiras alternativas de se estabelecer 
o diálogo, sem que, necessariamente, os envolvidos sejam colocados face a face, como com a 
utilização de recursos de áudio, vídeo, carta, e-mail, etc.” (Silva,2007, pg 56)

5 CONCLUSÃO

O modelo de Justiça Restaurativa, assume, portanto, diante da ineficácia do atual sistema 
penal clássico, uma nova rota alternativa para as resoluções de conflitos, que desvincula o 
elemento punitivo estatal como o eixo central na resposta de um determinado ilícito pe-
nal, transferindo por sua vez, para a potencial capacidade dos agentes envolvidos (vítima
-ofensor) em, a partir de uma posição ativa pautada no diálogo, se chegar a um consenso 
restaurador ante ao ilícito empenhado.

O objetivo restaurativo, não enseja substituir o modelo atual calcado no poder punitivo e 
principalmente no encarceramento do apenado, mas viabilizar maior eficácia no âmbito 
fático, no que concerne à resposta de determinados ilícitos que dentro do modelo atual 
não tem tido eficácia, ensejando por sua uma atmosfera de impunidade quanto a vítima 
e a sociedade, bem como também não cumprindo o seu papel ressocializador, quanto ao 
apenado.
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RESUMO

Ao estabelecer normas de proteção e defesa do consumidor, o presente Código procu-
ra intervir nas relações de consumo para a proteção de um sujeito especial, vulnerável, 
desigual em sua relação com o fornecedor, com o objetivo de equilibrar e proporcionar 
igualdade nas contratações. Visando dar concretude a esses meios de proteção e defesa, 
cuida o CDC, em particular, dos fenômenos decorrentes da cobrança de dívidas, com o 
objetivo de elidir constrangimentos decorrentes de ações ameaçadoras, levadas a efeitos 
por credores afoitos ou agressivos. Na cobrança de dívidas, o consumidor não poderá ser 
exposto a ridículo, nem submetido a constrangimento ou ameaça. Ademais, terá direito à 
repetição do indébito, quando cobrado em quantia indevida. Nessa perspectiva, o objeti-
vo deste trabalho é demonstrar as ações proibidas nas cobranças de dívidas, enaltecendo 
quais medidas cabíveis os consumidores que tenham sido vítima de abuso possam recor-
rer. Justifica-se o estudo deste trabalho dada a relevância do tema, tanto para profissionais 
do direito quanto para a sociedade. Para o desenvolvimento dessa pesquisa utilizar-se-á de 
uma interpretação sistemática integrada de normas, princípios e valores jurídicos – além 
de doutrina e artigos jurídicos.

Palavras-chave: consumidor, cobrança, dívida, prática abusiva.

ABSTRACT

By establishing protection standards and consumer protection, this Code seeks to inter-
vene in consumer relations for the protection of a particular subject, vulnerable, uneven 
in its relationship with the supplier in order to balance and provide equality in hiring. 
Aiming to give concreteness to such means of protection and defense, takes care of the 
CDC, in particular, the phenomena arising from debt collection, in order to circumvent 
constraints arising from threatening actions taken by the effects daring and aggressive 
lenders. In debt collection, the consumer may not be exposed to ridicule, nor subjected to 
coercion or threat. It shall also have the right to repeat the magpie when charged in undue 
amount. From this perspective, the objective of this study is to demonstrate the actions 
prohibited in debt collection, praising what reasonable steps consumers who have been 
abused can turn. Justified the study of this work given the relevance of the subject, both for 
legal professionals and for society. For the development of this research will be to use an 
integrated systematic interpretation of standards, principles and legal values   - in addition 
to doctrine and legal articles.

Keywords: consumer, billing, debt, abuse.
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1. INTRODUÇÃO 

Inicialmente, cumpre-nos salientar o disposto no inciso XXXII do artigo 5º da Constitui-
ção Federal de 1988, no capítulo relativo aos “direitos e deveres individuais e coletivos”, 
que evidencia que dentre os deveres impostos ao Estado brasileiro, está o de “promover, 
na forma da lei, a defesa do consumidor”. Procurando dar efetividade a essa proteção, a 
própria Constituição, no artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
(ADCT), estabeleceu um prazo para que se promulgasse uma lei protetiva dos consumi-
dores.

Nas lições de Filomeno (2014, p. 12) “a novel Ciência Consumerista, muito mais que um 
conjunto de normas e princípios que regem a tutela dos consumidores de modo geral, di-
reciona-se à implementação efetiva de instrumentos que os coloquem em prática”.   Nesse 
viés, depreende-se que as normas do Código de Defesa do Consumidor são de ordem 
pública e interesse social, prevalecendo sobre a vontade das partes, pois não só procuram 
assegurar uma série de novos direitos aos consumidores, como também possuem a função 
de transformar a sociedade de modo a ser comportar de maneira equilibrada e harmônica 
nas relações jurídicas.

A par dos valores citados, e segundo as lições de Bittar (2003) preocupa-se o legislador, 
na proteção ao consumidor, com outros bens integrantes de sua personalidade, como o 
respeito pessoal, a intimidade dos consumidores e higidez física. Não obstante, traça nor-
mas inibidoras de práticas lesivas a fim de que as relações de consumo se desenvolvam 
sem constrangimentos e desgastes, não só aos interessados, como também à sua própria 
textura. Pensando nisso, o Código de Defesa do Consumidor no seu artigo 42 veda todas 
as práticas abusivas praticadas para se obter a quitação da dívida. Com efeito, a cobrança 
de dívidas é algo lícito, e caracterizada como um exercício regular do direito, entretanto, 
deve-se respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana. Logo, depreende-se que a 
cobrança deve ser feita de forma comedida e sem excessos. 

Ocorre que muitas vezes o artigo 42 – que preza para que o consumidor inadimplente não 
seja exposto ao ridículo – não é respeitado. Comumente, há casos que o credor utiliza-se 
de meio ardil para cobrar a dívida do devedor. Incorre, pois, em prática criminosa contra 
as relações de consumo, de acordo com o artigo 71 do CDC. Data vênia, se o consumidor 
se sentir prejudicado e/ou constrangido pelas cobranças vexatórias ou abusivas, poderá 
pleitear indenização por dano moral com base no art 6º, VII.

Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho é demonstrar as ações proibidas nas cobran-
ças de dívidas, enaltecendo quais medidas cabíveis os consumidores que tenham sido ví-
tima de abuso possam recorrer.

Justifica-se o estudo deste trabalho dada a relevância do tema, tanto para profissionais do 
direito quanto para a sociedade. Para o desenvolvimento dessa pesquisa utilizar-se-á de 
uma interpretação sistemática integrada de normas, princípios e valores jurídicos – além 
de doutrina e artigos jurídicos.
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2. COMENTÁRIOS SOBRE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Ao estabelecer normas de proteção e defesa do consumidor, o presente Código procu-
ra intervir nas relações de consumo para a proteção de um sujeito especial, vulnerável, 
desigual em sua relação com o fornecedor, com o objetivo de equilibrar e proporcionar 
igualdade nas contratações. Nas lições de Garcia,

Trata-se de um verdadeiro microssistema jurídico, em que o objetivo 
não é tutelar os iguais, cuja proteção já é encontrada no Direito Civil, 
mas justamente tutelar os desiguais, tratando-os de maneira desigual 
em relação aos fornecedores com o fito de alcançar a igualdade. (GAR-
CIA, 2007, p. 4)

As normas previstas no CDC são de ordem pública e interesse social, sendo, portanto, 
cogentes e inderrogáveis pela vontade das partes. Segundo Garcia (2007), “ser de interes-
se social significa que as normas dos consumidores possuem uma importância relevante 
para a sociedade como um todo, não interessando somente as partes, consumidores e 
fornecedores, durante uma relação jurídica”. Entende-se também por “interesse social”, a 
possibilidade do Ministério Público poder atuar em todas as lides coletivas de consumo, 
inclusive as que referem-se sobre direitos individuais homogêneos. Ademais, por tratar-se 
de princípio fundamental, a garantia constitucional de proteção e defesa do consumidor 
é considerada cláusula pétrea, o torna impossível que seja restringida ou suprimida pelo 
legislador. O Código de Defesa do Consumidor, segundo Filomeno,

Preocupa-se em proteger o consumidor quanto a prejuízos à sua saúde 
e segurança, fomentar e proteger seus interesses econômicos, fornecer-
lhe informações adequadas para capacitá-lo a fazer escolhas acertadas 
de acordo com as necessidades e desejos individuais, educá-lo, criar 
possibilidades de real ressarcimento, garantir a liberdade para formação 
de grupos de consumidores e outras organizações de relevância, e opor-
tunidade para que essas organizações possam intervir nos processos de-
cisórios a elas referentes. (FILOMENO, 2014, p. 6).

Há que se destacar, por oportuno, o tratamento constitucional quanto à defesa do con-
sumidor. Inicialmente, o inciso XXXII do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, diz 
textualmente que dentre os deveres impostos ao Estado Brasileiro, está o de promover, na 
forma da lei, a defesa do consumidor. Mas adiante, o inciso V do artigo 170, no capítulo 
relativo aos princípios gerais da atividade econômica, destaca a defesa do consumidor 
como princípio basilar. Vejamos,

Art. 170.   A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios:

[...] V- defesa do consumidor.
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Também o artigo 150, ao tratar das limitações do poder de tributar do Poder Público, nos 
níveis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, em seu §5º estabelece 
taxativamente que “a lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclareci-
dos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços”.

Diante do exposto, depreende-se o que Código de Defesa do Consumidor concretizou 
numa norma infraconstitucional esses princípios e garantias constitucionais. Nas lições 
de Filomeno,

Cuida-se de um verdadeiro exercício de cidadania, ou seja, a qualidade 
de todo ser humano, como destinatário final do bem comum de qual-
quer Estado, que o habilita a ver reconhecida toda a gama de seus di-
reitos individuais e sociais, mediante tutelas adequadas colocadas à sua 
disposição pelos organismos institucionalizados, bem como a prerroga-
tiva de organizar-se para obter esses resultados ou acesso àqueles meios 
de proteção e defesa. (FILOMENO, 2014, p. 12)

Visando dar concretude a esses meios de proteção e defesa, cuida o CDC, em particular, dos 
fenômenos decorrentes da cobrança de dívidas, com o objetivo de elidir constrangimentos 
decorrentes de ações ameaçadoras, levadas a efeitos por credores afoitos ou agressivos. 

3. COBRANÇA DE DÍVIDAS

A cobrança de uma dívida é ação regular do credor em relação ao devedor. Nesse viés, o 
artigo 188, I, do Código Civil de 2002 estabelece,

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I- os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito 
reconhecido.

Assim sendo, o Código de Defesa do Consumidor não a impede. O que está proibido é a 
chamada cobrança abusiva. Nas lições de Nunes,

Ser devedor de alguém, por si só, já implica uma situação de ridícu-
lo – pelo menos para a maior parte das pessoas. Ser cobrado por essa 
dívida, quer seja por carta ou telefone, constrange, também, a maior 
parte dos consumidores. E sofrer a “ameaça” de que será movida ação 
judicial para a cobrança do débito não é, necessariamente, caracteriza-
ção de alguma ilegalidade. É preciso, pois, entender o sistema instituído. 
(NUNES, 2009, p.572)

Na cobrança de dívidas, o consumidor não poderá ser exposto a ridículo, nem submetido 
a constrangimento ou ameaça. Ademais, terá direito à repetição do indébito, quando co-
brado em quantia indevida. É o que se extrai do artigo 42 do CDC,
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Art 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será 
exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangi-
mento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem di-
reito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 
excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 
de engano justificável.

A cobrança de débitos, desde que feita de forma comedida e sem excessos, é um exercício 
regular de direito, e pode o credor exigir do devedor a quitação da dívida. Porém, havendo 
abuso na cobrança da dívida, o credor incorre em prática criminosa contra as relações de 
consumo. É o que estabelece o artigo 71 do CDC,

Art. 71. Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constran-
gimento físico ou moral, afirmações falsas incorretas ou enganosas ou 
de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustifi-
cadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer:

Pena; Detenção de três meses a um ano e multa.

A esse respeito, caso o consumidor se sinta prejudicado pelas cobranças vexatórias ou 
abusivas, poderá pleitear indenização por dano moral, com base no art. 6º VII. Com rela-
ção ao dano moral em decorrência do constrangimento causado ao consumidor, decidiu 
o STJ:

A indenização por dano moral deve se revestir de caráter indenizatório 
e sancionatório de modo a compensar o constrangimento suportado 
pelo consumidor, sem que caracterize enriquecimento ilícito e adstri-
to ao princípio da razoabilidade. (STJ, REsp 768988/RS, Rel.Min. Jorge 
Scartezzini, DJ 12/9/2005)

Com assento a matéria discutida, depreende-se que nenhum abuso é permitido. Vejamos, 
segundo as lições de Rizzato Nunes (2009), todas as ações proibidas.

3.1 Ameça 

Ressalvando a ameaça do exercício regular de um direito, qualquer outra ameaça está 
proibida. Segundo Nunes (2009, p.574), “pode o fornecedor-credor ameaçar o devedor de 
processá-lo, de negativá-lo, etc. Mas não pode ameaçá-lo de denunciá-lo aos amigos, de 
contar para seu marido ou esposa que deve, etc.

3.2 Coação

Como é cediço, a coação é um exercício de uma ação – leia-se coação – contra a vontade 
do consumidor inadimplente. Trata-se de um vício de consentimento que macula a mani-
festação da vontade. Consoante Nunes (2009, p. 575), “infelizmente, tem sido comum nos 
hospitais. O administrador ou seu agente coage o consumidor a assinar uma nota promis-
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sória ou a entregar um cheque para o pagamento da dívida, sob pena de não liberá-lo do 
hospital ou não liberar pessoa de sua família”.

Entretanto, há que se destacar o artigo 153 do Código Civil, que postula, “não se considera 
coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial.” 
Assim, a simples cobrança do credor não pode ser entendida como coação, apenas quan-
do incuta ao paciente temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, 
ou aos seus bens.

3.3 Constrangimento físico ou moral

A partir da leitura do artigo 71 do CDC, resta claro que é proibida quaisquer ações que 
impliquem constrangimento físico ou moral. 

Enquadram-se nesse caso de cobrança abusiva todas as práticas que expõem o consumi-
dor inadimplente a riscos a sua saúde e integridade física, bem como de seus familiares, e/
ou lhes causem dor (aspecto moral). Segundo Nunes,

E – mais uma vez temos de usar o advérbio –, infelizmente, a prática 
é muito comum: as empresas que prestam serviços públicos de água e 
eletricidade utilizam-se da prática da ameaça do corte de serviço, caso 
o pagamento não seja feito, bem como efetivamente o cortam, o que 
implica constrangimento físico e moral. (NUNES, 2009, p.575) 

Entretanto, segundo o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de 
serviços públicos devem obrigatoriamente prestar serviços adequados, eficientes, seguros 
e, quanto aos essenciais, contínuos. Já o art. 6º, X, consagra como direito básico do con-
sumidor a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. No mesmo sentido 
caminhou a Lei das Concessões (Lei nº 8987/95) ao estabelecer que toda concessão ou 
permissão pressupõe a prestação de um serviço adequado ao pleno atendimento aos usuá-
rios, definindo como serviço adequado aquele que satisfaz as condições de regularidade, 
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 
modicidade das tarifas.

É claro que o consumidor e seus familiares, que ficam sem água e luz, sofrem com a falta, 
correndo risco de saúde e padecendo toda sorte de perda material e de dano moral. Cor-
roborando o exposto, Nunes leciona (2009, p.575), “como o corte é proibido, sua ameaça 
com fins de cobrança, por mais força da razão, também é ilegal, e o efetivo corte, por maior 
motivo ainda, também implica modo abusivo de pretender receber o crédito”.

3.4 Afirmações falsas, incorretas ou enganosas

A esse respeito, existem várias maneiras de enganar, nem sempre para tanto sendo neces-
sário mentir descaradamente. Pode-se enganar por omissão, por exemplo. O que pretende 
a Lei, é impedir que por qualquer artifício o consumidor seja iludido quanto aos elemen-
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tos apresentados na ação de cobrança e também na prática da cobrança em sei. Tem-se, 
ainda, que as expressões “afirmação falsa”, “incorreta” e “enganosa” são sinônimas. Con-
soante Nunes,

É abusiva, por exemplo, a ação do mero cobrador da empresa que, ao 
telefone, apresenta-se ao devedor como oficial de justiça ou advogado 
(sem sê-lo).

É abusiva, também, a cobrança que apresenta ao devedor uma conta de 
valor maior do que ele deve, para, com isso, pressioná-lo e conseguir 
negociação para o recebimento, oferecendo-lhe um “desconto”, com o 
que se chegará ao débito real (original). (NUNES, 2009, p.576)

3.5 Exposição ao ridículo

A exposição ao ridículo, sem decorrer do ato legal de cobrar, é uma cobrança abusiva. 
Nunes (2009) apresenta-nos o exemplo do dono da padaria que coloca o cheque na parede 
ao lado do caixa, apenas para “se vingar” do emitente, que lhe passou cheque sem fundos. 
Ora, não há que se falar em caráter de cobrança, pois expor o consumidor a ridículo é tido 
como prática abusiva, trata-se de vexame público, constrangimento. Tal ação torna-se ile-
gal por importar em exposição do consumidor inadimplente sem qualquer conexão com 
o ato de cobrar. A corroborar o exposto, Nunes leciona,

Está proibida, por exemplo, a remessa de correspondência “aberta”, fa-
zendo cobrança; ou envio de envelope com carta de cobrança, tendo-se 
colocado por fora do envelope em letras garrafais “cobrança” ou tarja 
vermelha com o termo “cobrança” ou “devedor”. É ilegal, também, a co-
locação de lista na parede da escola ou na sala de aula com o nome do 
aluno inadimplente. (NUNES, 2009, p.576)

3.6 Interferência com trabalho, descanso ou lazer

Inicialmente, há que se destacar que não há impedimento para o envio de correspon-
dência lacrada para o consumidor no endereço que ele colocou em seu cadastro, quer 
seja comercial ou residencial, nem há problema em contatá-lo pelo telefone, desde que a 
comunicação – e a cobrança – seja feito com o próprio consumidor. O que não se pode, 
segundo Nunes (2009), é deixar recado para algum colega de trabalho ou para um supe-
rior de que o consumidor está inadimplente.

4 CONCLUSÃO

O Código de Defesa do Consumidor tem por objetivo proteger o consumidor, como des-
tinatário final do bem comum de qualquer Estado. Busca-se por uma implementação efe-
tiva de instrumentos que coloquem em prática as normas e princípios.

Sabendo que o consumidor, as vezes por ser o hipossuficiente da relação, está vulnerável 
a certos constrangimentos e práticas abusivas, o CDC preocupou-se em criar dispositivos 
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que repudie tais práticas, impondo as infratores determinada sanção. É o que se extrai do 
artigo 42, em que proíbe que o consumidor inadimplente seja exposto a ridículo e sofra 
qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Ademais, o artigo 71 postula que constitui 
prática criminosa contra as relações de consumo, a utilização na cobrança de dívidas de 
ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enga-
nosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, 
a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer.

Nesse contexto, podemos concluir que as normas que proíbem a cobrança abusiva são 
corolário da garantia constitucional da inviolabilidade da vida privada, honra e imagem 
das pessoas. Assim, as normas infraconstitucionais que regulam a cobrança têm de estar 
em consonância com esses princípios constitucionais.

Sendo assim, deve o consumidor se atentar e não permitir que tais práticas abusivas ocor-
ram. E caso venham acontecer, pode o consumidor, segundo o artigo 6º, VII do CDC 
pleitear indenização por dano moral.
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RESUMO

O presente trabalho visa analisar a possibilidade de reconhecimento jurídico e social das 
relações poliafetivas como entidade familiar no ordenamento jurídico brasileiro, apresen-
tando suas características e circunstâncias que tornam possível tal enquadramento. Nesta 
vertente, a família e sua evolução histórica são de grande relevância para fundamentar 
e resgatar uma ideia que já era utilizada há muitos anos em cenários sociais e jurídicos 
completamente diferentes do que é vivenciado atualmente. A análise da família, das suas 
características, dos princípios e garantias que a regem, e em especial, da sua história, faz 
com que o presente trabalho tenha grande relevância. O afeto, requisito basilar de qual-
quer relação familiar, é o laço que interliga todos os membros de um núcleo familiar, e na 
relação poliafetiva tem a mesma força. Assim, o reconhecimento jurídico, e não apenas 
social dessa relação como entidade familiar, não seria de todo impossível e poderia con-
tribuir para a evolução dos cidadãos nela envolvidos. 

Palavras-chave: família, relação poliafetiva, entidade familiar, reconhecimento.

ABSTRACT

This work aims at analizing the possibility of legal and social recognition of polyamorous 
relations as a familial entity in the Brazilian legal system, while showing its characteristics 
and circumstances which makes such a framework possible. In this respect, the family and 
its historical evolution are of great significance to lay the foundations of an idea which has 
been used for years in completely different social and legal environment from what is seen 
today. The analysis of the family, of its characteristics, of the principles and guarantees 
which govern it and, above all, of its history, makes this work highly important. Affection, 
the foundation stone of any relationship family, is the bond that links all the members of 
the immediate family, and in the polyamorous relationship has the same force. So, legal 
and not only social recognition of this relationship, as a family entity, would not be totally 
impossible and could help the evolution of those involved.

Key-words: family, polyamorous relationship, family entity, recognition.

INTRODUÇÃO

A flexibilização do Direito de Família para se adaptar aos moldes da sociedade tem gran-
de relevância, haja vista que vislumbra a possibilidade de reconhecimento de entidades 
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familiares pautadas nos princípios constitucionais aplicáveis a todos os cidadãos e nos 
princípios e normas vigentes do Direito de Família que se amoldam à norma fundamental, 
pilar do ordenamento jurídico brasileiro.

Nesta perspectiva, o presente estudo pretende analisar a possibilidade de reconhecimento 
social e jurídico do poliamor como uma entidade familiar dotada de prerrogativas ineren-
tes a ela e assemelhadas às demais existentes no direito de família brasileiro. No entanto, a 
carência de suporte dado pela legislação brasileira e a visão machista da sociedade consti-
tui em uma “barreira” para o enquadramento do “poliamor” como uma entidade familiar 
dotada de prerrogativas e direitos assegurados no direito brasileiro que irá buscar suas 
possibilidades na constituição, na função social e na história do surgimento das famílias.

Para o estudo, é necessário ressaltar a importância do instituto da família frente à socie-
dade, sua conceituação, origem histórica e desdobramentos com base na história da co-
munidade familiar, utilizada como o suporte para o possível reconhecimento das relações 
poliafetivas.

O reconhecimento do poliamorismo possibilitará às pessoas buscarem, no âmbito jurídi-
co, os direitos e deveres advindos desta relação múltipla e aberta. Apesar de pouco difun-
dida no ordenamento jurídico brasileiro, é possível que os participantes desta relação bus-
quem soluções através das famosas “lacunas da lei”, incidindo certas normas que tratam 
do direito de família ou até mesmo do direito civil, em geral, ao benefício deles.

Quanto à estruturação, este trabalho será dividido em três itens, analisando-se primei-
ramente a origem histórica das famílias e sua proteção jurídica na legislação brasileira, 
passando depois à análise dos princípios constitucionais e específicos do direito de família 
que são basilares para o reconhecimento do poliamor como entidade familiar, assim como 
a exemplificação de quais entidades são reconhecidas e conhecidas pela lei e pela doutrina 
familiar brasileira.

MATERIAIS E MÉTODOS

Na abordagem do presente estudo foram utilizadas pesquisas bibliográficas e documen-
tais, tendo como métodos de procedimento o histórico e o monográfico, e como método 
de abordagem o hipotético dedutivo. As principais fontes de consultas constituíram-se de 
livros acerca da história e desenvolvimento das famílias e entidades familiares, documen-
tos eletrônicos, trabalhos acadêmicos, artigos científicos. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A família, durante muito tempo, tem sido vista como a forma de expressão das primeiras 
formas de convivência existentes no mundo. O significado da expressão “família” se rela-
tiviza cotidianamente em virtude das constantes transformações no contexto social que 
impõem várias acepções sobre seu conceito, interpretando-o conforme a situação fática ali 
presenciada. Nesse sentido, Gagliano e Pamplona Filho (2013, p. 39) opinam que 
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não é possível apresentar um conceito único e absoluto de Família, apto 
a aprioristicamente delimitar a complexa e multifária gama de relações 
socioafetivas que vinculam as pessoas, tipificando modelos e estabele-
cendo categorias.

Acrescenta Pereira apud Gagliano e Stolze (2013, p. 39) que “a partir do momento em que 
a família deixou de ser o núcleo econômico e de reprodução para ser o espaço de afeto e 
do amor, surgiram novas e várias representações sociais para ela”.

Em uma vertente sociológica, leciona Giddens (2012, p. 242) que “família é um grupo de 
pessoas ligadas diretamente por conexões de parentesco, cujos membros adultos assu-
mem responsabilidade por cuidar das crianças”.

Sob o ponto de vista jurídico, dispõe Diniz (2012) que há três formas da análise conceitual 
do vocábulo “família”. Em sentido amplíssimo, família envolveria todas as pessoas que 
se vinculem pela consanguinidade ou pela afinidade; no sentido “lato sensu”, abrange os 
companheiros ou cônjuges, os filhos, e os parentes em linha reta ou colateral e afins; e, no 
sentido restrito, entende-se por família aquela constituída por aqueles indivíduos interli-
gados pelo matrimônio e filiação.

Desde que o Brasil se tornou independente, os cenários políticos e sociais tiveram mu-
danças devastadoras, inclusive nos âmbitos executivos, legislativos e judiciários. Quanto 
ao Direito de Família, as mudanças puderam ser visualizadas nas Constituições Brasileiras 
que constituem o reflexo da sociedade. Até o momento atual da Constituição da República 
Federativa Brasileira de 1988, o Brasil já contou com sete outras constituições. A partir 
das mudanças sociais o direito passa a regulamentar as relações. Com a família também 
ocorreu o mesmo.

Gonçalves apud Silva (2014, p. 865) leciona que

A família é uma realidade sociológica e constitui a base do Estado, o 
núcleo fundamental em que repousa toda a organização social; sem 
sombra de dúvidas trata-se de instituição necessária e sagrada para de-
senvolvimento da sociedade como um todo, instituição esta merecedora 
de ampla proteção do Estado.

 A família na antiguidade passou por diversas fases de evolução para chegar aos dias atuais 
com o formato ora estabelecido.

Engels (2002, p. 29) divide a época pré-histórica da humanidade em três períodos prin-
cipais, sendo eles: estado selvagem, barbárie e a civilização; de modo que “o desenvolvi-
mento da família realiza-se paralelamente, mas não oferece critérios tão conclusivos para 
a delimitação dos períodos”.

No capítulo intitulado “Família”, Engels (2002) aborda uma perspectiva familiar vivencia-
da no Havaí que se difere muito da que é vivenciada atualmente no sistema americano em 
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que a concepção de família é de maior relevância frente ao parentesco. O autor informa 
que no sistema tradicional de família somente era conhecida a monogamia, ou seja, de 
maneira aparente só existiria um homem e uma mulher formando a família, possibilitan-
do, de forma obducta, a poligamia ou poliandria.

Morgan apud Engels (2002, p. 40) concluiu, assim como outros autores, que 

existiu uma época primitiva que imperava, no seio da tribo, o comércio 
sexual promiscuo, de modo que cada mulher pertencia igualmente a 
todos os homens e cada homem a todas as mulheres [...] não traduzem 
a nenhum estado social de promiscuidade dos sexos e sim a uma forma 
muito posterior: o matrimônio por grupos. 

Acrescenta ainda que “para que surja a horda, é necessário que os laços familiares se te-
nham relaxado e o individuo tenha recobrado sua liberdade” (p. 43). Engels (2002) com-
para essa possibilidade de relacionamentos em grupos ao mundo animal e cita diversas 
espécies que se agrupam para se relacionar, o que pode ser observado dos tempos extre-
mamente remotos aos dias atuais. Não obstante, Engels (2002) revela que foram observa-
dos duas invenções no período, para que se chegasse ao entendimento pacificado na atua-
lidade, sendo eles: o ciúme, que não era muito frequente, haja vista que grupos inteiros de 
homens e mulheres se pertenciam mutuamente; e o incesto que, apesar de Engels (2002) 
considerar repugnante, era vivenciado naquela época e que, pelo costume desenvolvido 
pela sociedade, foi se tornando algo inaceitável em praticamente todas as culturas. 

Seguindo o estado primitivo de promiscuidade, Morgan apud Engels (2002), destaca a 
possibilidade de surgimento/formação de modelos de família que refletem os variados es-
tágios pré-históricos de cultura até então existentes de forma que pugnam pela existência 
das seguintes famílias: consanguínea, punaluana, sindiásmica e monogâmica.

A família consanguínea é traduzida de forma que os ascendentes, os pais e os filhos, se-
riam os únicos excluídos dos direitos e deveres do matrimônio, ou seja, irmãos, primos e 
parentes de outros graus poderiam ser marido e mulher e constituir uma família. Esta es-
pécie de família adveio e é reconhecida através do sistema de parentesco havaiano dispos-
to anteriormente; no entanto, desapareceu rapidamente. Já a Família Punaluana veio em 
complemento da consanguínea proibindo o matrimônio também entre os irmãos, sendo 
um estágio de desenvolvimento superior dos matrimônios em grupos.

Na Família Sindiásmica, segundo Engels (2002, p.57) “um homem vive com uma mulher, 
mas de maneira tal que a poligamia e a infidelidade ocasional continuam a ser um direito 
dos homens, embora a poligamia seja raramente observada por causas econômicas”.

Compreende-se, portanto, que a família sindiásmica é representativa do período da bar-
bárie, o matrimônio por grupos do estado selvagem e a monogamia da civilização.

Do mesmo modo, a Família Monogâmica apresentava como características essenciais o 
predomínio do homem na relação, a finalidade de procriação e a monogamia conjugal 



763

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

advinda do matrimônio. A monogamia, como conclui Engels (2002, p. 78), consiste em 
uma “forma de escravidão de um sexo pelo outro, como proclamação de um conflito entre 
os sexos” e não como mera reconciliação entre o homem e a mulher.

Depois de desenvolver toda a origem da família nas fases selvagem, barbárie e da civiliza-
ção, Engels (2002, p. 212-213) conclui nas palavras de Morgan que

a dissolução da sociedade ergue-se, diante de nós, como uma ameaça; é 
o fim de um período histórico – cuja única meta tem sido a propriedade 
da riqueza – porque esse período encerra os elementos de sua própria 
ruína. A democracia na administração, a fraternidade na sociedade, a 
igualdade de direitos e a instrução geral farão desapontar a próxima eta-
pa superior da sociedade, para a qual tendem constantemente a expe-
riência, a razão, e a ciência. Será uma revivescência da liberdade, igual-
dade e fraternidade das antigas gens, mas sob uma forma superior.

Diante do exposto, Engels, traz a ideia de que a família deve proceder conforme o desenvol-
ver da sociedade uma vez que é produto deste meio social que tem reflexos significativos.

Desta forma, o Estado procura sempre intervir no âmbito familiar de modo que possa re-
ger o instituto ao seu modo, respeitando seus integrantes, e prezando sempre pelo melhor 
para todos, pois, como citado, a família constitui a base da sociedade. Essa possibilidade 
de intervenção do Estado no âmbito familiar é uma forma de ajudar a família a cumprir e 
exercer seus deveres e direitos. Logo, além das referidas leis extravagantes, muitas outras 
fizeram e fazem parte da regulamentação do direito das famílias no âmbito jurídico brasi-
leiro, na tentativa de acompanhar os anseios e transformações sociais para a proteção do 
núcleo familiar.

A família constitui a base de formação individual e coletiva de cada cidadão, sendo o di-
reito de família regido por vários princípios, tendo a priori como de relevância o da digni-
dade da pessoa humana, da afetividade e do pluralismo das entidades familiares.

O princípio da dignidade humana deve ser analisado com base no contexto social em que 
o ser humano está inserido, lecionando Stolze e Gagliano (2014, p. 76) que em uma ver-
tente jurídica, a dignidade significa “um valor fundamental de respeito à existência huma-
na, segundo as suas possibilidades e expectativas, patrimoniais e afetivas, indispensáveis à 
sua realização pessoal e à busca da felicidade”. Completa Dias (2013, p. 66) 

a multiplicação das entidades familiares preserva e desenvolve as qua-
lidades mais relevantes entre os familiares – o afeto, a solidariedade, a 
união, o respeito, a confiança, o amor, o projeto de vida comum -, per-
mitindo o pleno desenvolvimento pessoal e social de cada partícipe com 
base em ideais pluralistas, solidaristas, democráticas e humanistas.

Já o princípio da afetividade decorre da convivência familiar que possibilita o surgimento 
e o crescimento das relações sentimentais entre os membros integrantes da entidade fa-
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miliar, deste modo é tido como o princípio norteador do direito das famílias. Conforme 
dispõe Lôbo (2011, p. 70) “é o princípio que fundamenta o direito de família na estabili-
dade das relações socioafetivas e na comunhão de vida, com primazia sobre as conside-
rações de caráter patrimonial ou biológico”. Importa salientar que o afeto e a afetividade 
como princípio jurídico não devem se confundir. Segundo dispõe o dicionário Michaelis1, 
a afetividade consiste na “faculdade afetiva; qualidade de quem é afetivo; capacidade de 
exprimir-se na linguagem a emoção que nos despertam as ideias enunciadas, bem como 
a de despertar nos outros idêntica emoção”. Já o direito ao afeto, nas palavras de Barros2 
(2010, sn) “é a liberdade de afeiçoar-se um indivíduo a outro. O afeto ou afeição constitui, 
pois, um direito individual: uma liberdade, que o Estado deve assegurar a cada indivíduo, 
sem discriminações, senão as mínimas necessárias ao bem comum de todos”.

O princípio da pluralidade das entidades familiares, de acordo com Lôbo (2011), decorre 
de dois princípios maiores vigentes na legislação brasileira: o da liberdade e o da igualda-
de, haja vista que as entidades familiares, a partir da CRFB/88, são dotadas de tratamento 
igualitário, por serem titulares da mesma proteção legal, possibilitando a existência de 
novos paradigmas para convivência familiar.

Deste modo, Pereira apud Pereira (2004, p. 649) resume que o grupamento de pessoas 
conhecido por família ou entidade familiar, para enquadrar-se nesse princípio, deve ser 
observado como

um núcleo em torno do qual as pessoas se unem por razões afetivas, dentro 
de um projeto de vida em comum em que compartilham um quotidiano 
e, no decorrer das trocas intersubjetivas, transmitem tradições, planejam 
seu futuro, acolhem-se, atendem os idosos, formam crianças e adolescen-
tes. [...] As trocas afetivas na família imprimem marcas que as pessoas 
carregam a vida toda, definindo direções no modo de ser com os outros 
afetivamente, e no modo de agir com as pessoas. Esse ser com os outros, 
apreendidos com pessoas significativas, prolonga-se por muitos anos e fre-
quentemente projeta-se nas famílias que se formam posteriormente.

A CRFB/88 elencou em um rol meramente exemplificativo algumas entidades familiares 
como: a família matrimonializada, a união estável e a família monoparental. No entanto, 
com base no princípio supracitado, abre-se a possibilidade de reconhecimento pelo Es-
tado de diversos arranjos familiares, podendo enquadrar-se também, atualmente, como 
entidade familiar: a união homoafetiva, a família reconstituída ou recomposta, a família 
natural, extensa ou ampliada, a família substituta, família paralela ou simultânea, família 
poliafetiva, família eudemonista, família anaparental.

Com a constitucionalização da família, restaram prevalecentes as relações de afeto, coope-
ração e solidariedade que rompem com os antigos pilares pautados no direito assistencial, 
parental e matrimonial, de modo que é entendido que a CRFB/88 abarca a existência de 

1Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portu-
gues-portugues&palavra=fam%EDlia> Acesso em: 03/08/2014.
2Disponível em: <http://www.srbarros.com.br/pt/o-direito-ao-afeto.cont> Acesso em: 12/04/2015.
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famílias plurais baseadas, principalmente, na afetividade existente entre as pessoas.

Rodrigues (2013) entende que o poliamor é um relacionamento entre vários companhei-
ros, que é de anuência e aprovados por todos que estejam envolvidos, de forma que todos 
se sintam à vontade com a situação. Desse modo, pode-se inferir que o poliamor tem a sua 
configuração baseada no diálogo existente entre os conviventes, em que todos explicitarão 
seus sentimentos, ou seja, pontuarão se todos realmente se amam ou se um ama a outros 
e todos se aceitam.

Segundo o blog da UOL3,

Poliamor é antes de tudo um polirrelacionamento. É a possibilidade de 
ter dois ou mais relacionamentos simultâneos, que englobam afeto e 
sexo. O conceito foi definido em 1990, no glossário de terminologia re-
lacional de um evento em Berkeley, nos EUA, e em 1997, no livro “Amor 
sem Limites”, de Deborah Anapol.

Dias (2013, p. 70) resume que “não havendo prejuízo a ninguém, de todo descabido negar 
o direito de viver a quem descobriu que em seu coração cabe mais de um amor”.

Em 2012, na cidade de Tupã, no interior do Estado de São Paulo, foi realizada a primeira 
escritura pública permitindo a “união” de mais de duas pessoas, ou seja, foi o primeiro 
marco com efeitos jurídicos introduzido no Brasil acerca do “poliamor”. Depois dessa 
oficialização, outras cinco já foram registradas no país, até onde se conhece. A tabeliã res-
ponsável pela lavratura do instrumento público se mostrou surpresa e buscou verificar se 
havia impedimentos legais. Segundo o IBDFAM4, a tabeliã de Tupã, Cláudia Nascimento 
Rodrigues, explicou que 

Internamente não havia dúvida de que as três pessoas consideravam vi-
ver como entidade familiar e desejavam garantir alguns direitos. Minha 
dúvida é com as questões externas à relação. Não há legislação que trate 
sobre o assunto. A aceitação envolve a maturação do direito. Nesse caso, 
foi preciso atribuir o direito a partir de um fato concreto.

A família, como instituição de suma importância no contexto social, possui uma função 
precípua. De outro modo, não seria diferente possibilitar as relações poliafetivas como 
instituto jurídico sem que se atenha a uma finalidade, conforme expõe Gama apud Pereira 
(2008, p. 188) “todo instituto jurídico é criado com um determinado fim, com uma deter-
minada função, a qual deve ser observada na sua aplicação, sob pena de se desvirtuá-lo”.

O reconhecimento da família poliafetiva ainda não está solidificado pelo legislador brasi-
leiro, mas está presente na sociedade mesmo não sendo tão aceitável, uma vez que Gaglia-
no e Stolze (2014, p.463) consideram que essa forma de entidade familiar “admite a possi-
bilidade de coexistirem duas ou mais relações afetivas paralelas, em que os seus partícipes 
3Disponível em: <http://tab.uol.com.br/poliamor/> Acesso em: 10/04/2015
4Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/noticias/4862/novosite> Acesso em: 11/05/2014
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se conhecem e aceitam uns aos outros, em uma relação múltipla e aberta”. Sendo assim, as 
entidades familiares são diversas, conforme a conveniência social; no entanto, nem todas 
possuem reconhecimento jurídico ou social. O importante é que todos tenham um núcleo 
de pessoas em que possam se sentir como uma família.

Deste modo, são muitos os benefícios de se reconhecer o poliamor, dentre eles, propor-
cionar que as pessoas tenham a liberdade de escolher com quem irão se relacionar com 
o intuito de constituição de família sem que tenham uma restrição/interferência incisiva 
por parte do Estado na autonomia privada. Logo, o reconhecimento das relações poliafe-
tivas possibilita que o direito brasileiro entenda que a sociedade carece de normas que, ao 
mesmo tempo, restrinjam e ampliem os direitos e deveres do cidadão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo da evolução do instituto familiar no cenário brasileiro tem grande relevância 
para embasar a possibilidade da existência de outras formas de constituição de família. 
Demonstrar o real significado de família desde a época primitiva descrita por Engels até os 
tempos atuais possibilitam o surgimento de diversos arranjos familiares, com fundamento 
no que disciplina o ordenamento jurídico brasileiro, em especial os princípios e garantias 
trazidos pela Constituição da República Federativa Brasileira de 1988. Esse conhecimento 
abre caminhos para o reconhecimento jurídico e social do “poliamor” no cenário nacional.

Com base nos temas traçados pelo presente estudo, como a caracterização da família, seus 
elementos caracterizadores, suas fontes normativas e a finalidade precípua do instituto, 
foi possível enxergar as relações poliafetivas como velhas conhecidas pela sociedade, mas 
carentes de regulamentação. Embasado na afetividade existente nas relações familiares 
reconhecidas pelo ordenamento brasileiro e na liberdade atribuída a todo cidadão, foi 
possível enquadrar/assemelhar o poliamor às tantas outras já reconhecidas e protegidas 
pelo ordenamento pátrio. Apesar de não ter um marco especifico de quando as relações 
poliafetivas surgiram é um fato a existência dessas relações na nossa realidade, no meio 
social em que vivemos. 

Apesar de constituir um impacto na sociedade brasileira, tão fortemente influenciada pelo 
catolicismo, e das pessoas, na sociedade brasileira, que ainda não estão acostumadas a com-
partilhar seus parceiros amorosos, o poliamor pode se tornar um avanço no que diz respeito 
à estrutura do conceito de família disciplinada pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

Importante observar que o conceito de família no direito brasileiro sofreu muitas modifi-
cações e continuará a sofrer, tendo em vista que acompanha o desenvolvimento da socie-
dade e da forma como as pessoas se expressam. Deste modo, o instituto do poliamor se 
reveste da possibilidade de construção como entidade familiar no ordenamento brasileiro 
por não afrontar preceitos precipuamente instituídos. Do contrário, pode se encaixar de 
forma analógica, extensiva e interpretativa às normas e aos princípios já existentes.

Assim sendo, o poliamor ou relação poliafetiva atinge sua finalidade que é de instituição 
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familiar tendo como elemento caracterizador a afetividade como forma de explicitar a felici-
dade pessoal de seus integrantes, atendendo a uma convocação social que deverá ser analisa-
da de forma específica e concreta, caso a caso, em busca da forma mais adequada da possibi-
lidade de tal entidade familiar ser reconhecida no ordenamento jurídico familiar brasileiro.
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O CONCEITO DE RENDA PARA O STJ E STF E SUA IMPLICAÇÃO PRÁTICA 
AOS CONTRIBUINTES

GABRIELLA OLIVEIRA FONSECA1

1Acadêmica do 10º Período de Direito das Faculdades Santo Agostinho (gabiolf@
yahoo.com.br)

RESUMO

Há grandes discussões sobre o conceito de renda para fins de tributação no âmbito ju-
rídico brasileiro. Algumas vezes é até tratado como princípio constitucional, sendo tal 
conceito disposto de forma implícita na Lei Maior e influenciando o pensamento juris-
prudencial tanto do STJ quanto do STF. A Corte Suprema ao fazer uma análise da concei-
tuação da renda tem por base o método da equivalência patrimonial, ou seja, a renda seria 
aferida aquela derivada do ganho ou acréscimo patrimonial do contribuinte, incitando 
que tal conceito em âmbito constitucional deveria ser revestido da influência da norma 
infraconstitucional, dando um caráter mais legalista à renda. Já o STJ, entende que para se 
conceituar renda deve ser analisado o contexto, aplicando-se teorias e princípios que dão 
ao conceito de renda uma maior amplitude, abarcando tudo que integra o patrimônio do 
contribuinte. O grande impasse que essas divergências entre os tribunais podem gerar é 
possibilitar que o contribuinte venha a confundir o que seria renda ou rendimento dentro 
do seu patrimônio para o cálculo do Imposto de Renda e Proventos.

Palavras-Chave: Conceito de renda, Jurisprudência, Contribuintes.
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O PROCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA NO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL
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RESUMO

O presente artigo científico tem por objetivo analisar o fenômeno da judicialização da 
política nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. A problemática do tema discute 
a legitimidade democrática da atuação positiva do Poder Judiciário, e mais especifica-
damente do Supremo Tribunal Federal quando da discussão de temas eminentemente 
políticos e da efetivação dos direitos fundamentais. O objetivo almejado pelo presente 
trabalho é identificar a relação existente entre a judicialização da política e a inércia do 
Poder Legislativo. A metodologia utilizada se deu pela pesquisa bibliográfica e docu-
mental e os métodos de procedimentos foram o histórico e comparativo, sendo o mé-
todo de abordagem o hipotético-dedutivo. A conclusão a que se chegou é que a judicia-
lização é resultado do Constitucionalismo moderno, assim como reflete o afastamento 
dos nossos representantes políticos da sociedade civil. Por fim, no desfecho propôs-se 
a realização de uma reforma política a fim de aproximar a classe parlamentar do povo e 
também reformular a estrutura do Poder Normativo, amenizando, desse modo à tensão 
entre os dois poderes.

Palavras-chave: Judicialização, constitucionalismo moderno, direitos fundamentais, re-
forma política.

ABSTRACT

This research paper aims to examine the judicialization of the political phenomenon in 
the judgments of the Supreme Court. The theme of the issue discusses the democratic 
legitimacy of the positive role of the judiciary, and more specifically the Supreme Court 
when discussing highly political issues and realization of fundamental rights. The goal 
pursued by this work is to identify the relationship between the judicialization of politics 
and inertia of the Legislature The methodology used was due to the bibliographical and 
documentary research methods and procedures were historical and comparative , and the 
method of approach the hypothetical-deductive. The conclusion arrived at is that judicia-
lization is the result of modern constitutionalism, and reflects the removal of our political 
representatives of civil society. Finally, the outcome proposed to carry out a political re-
form to bring the parliamentary class of the people and also reshape the structure of the 
Legislative Power, easing thus the tension between the two powers.

Keywords: Judicialization. Modern constitutionalism. Fundamental Rights. Political Re-
form.
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1 INTRODUÇÃO

A suplantação das bases do jusnaturalismo e o fracasso político do positivismo jurídico 
abriram espaço para grandes reflexões acerca do Direito, sua função social, interpretação 
e aproximação da política. A valorização dos princípios, sua incorporação, explícita ou 
implícita, pelos textos constitucionais e o reconhecimento pela ordem jurídica de sua nor-
matividade fazem parte desse ambiente de reaproximação entre Direito e a Moral.

A reaproximação do Direito à Moral ampliou a área de abrangência dos juízes que passa-
ram a se basear também em princípios, que por possuírem alto nível de abstração permi-
tem mais liberdade para a atuação dos magistrados. Tal aproximação levou para o âmbito 
do Direito questões que eram preferencialmente tratados pela Política o que ocasionou o 
fenômeno denominado judicialização da política1.

No caso Brasileiro, a judicialização é ainda mais perceptível tendo em vista que o nosso 
modelo Constitucional, caracterizado por uma constituição que abarca diversos direitos e 
um sistema de controle de constitucionalidade abrangente, permite que debates de cunho 
político e moral sejam discutidos sob a forma de ações judiciais.

De acordo com Sarmento (2009) a Constituição Brasileira de 1988 deu especial atenção aos 
direitos fundamentais, incluídos sob a condição de cláusula pétrea, ou seja, característica 
de inamovibilidade. O Poder Judiciário passou a ter grande papel na efetivação dos direitos 
sociais, pois, sendo o guardião da constituição, sempre que acionado, deve agir para que os 
direitos não fiquem apenas no plano da abstração.

No entanto, a percepção geral, enfatizada por sucessivos escândalos e pelo discurso de 
alguns meios de comunicação social, de que a política parlamentar e partidária são esferas 
essencialmente corrompidas, que se movem exclusivamente em torno de interesses e não 
de valores, gera a expectativa de que a solução para os problemas nacionais possa vir do 
Judiciário. 

Enfrentando essa problemática, Alexy (2008) fala na existência não só de uma representação 
política, mas também de uma representação argumentativa exercida, particularmente, pelo 
Tribunal Constitucional. Conforme o autor, o jogo democrático pressupõe uma racionali-
dade discursiva e o discurso exige a democracia deliberativa. O discurso, desse modo, não 
é composto tão-somente por interesses e poder, mas abrange também os argumentos dos 
participantes que lutam por uma solução política correta. Quando as leis respeitam e pro-
movem os direitos fundamentais, a maioria parlamentar atende às exigências da democracia 
deliberativa. Do contrário, resta recorrer ao remédio da jurisdição constitucional.

Desse modo, apresenta-se como tema deste artigo científico: A judicialização da política. 
Ainda, insta frisar que, tendo em vista que o objeto da pesquisa é analisar os impactos da 

1A expressão “judicialização da política” ou “politização da justiça” passou a compor o cenário das ciências 
jurídicas e sociais a partir do projeto de pesquisa de C.N. Tate e T. Vallinder “The Global Expansion of Judi-
cial Power” (1995) (KOERNER e MACIEL, 2002).
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judicialização no Direito e na Política Brasileira, define-se como delimitação do objeto: O 
processo de judicialização da política no Supremo Tribunal Federal.

Ainda, segundo Silva (2008), o paradigma do Estado Democrático de Direito caracteri-
za-se pela união dos princípios de um Estado de Direito somado aos de um Estado De-
mocrático. Desse modo, não basta apenas um mero somatório de ideias, mas uma nova 
concepção de Estado. Dentre os elementos do Estado de Direito há a submissão à lei, 
a divisão de poderes, bem como a consolidação e respeito aos direitos individuais. Já o 
Estado Democrático fundamenta-se na soberania popular e na efetividade dos direitos 
fundamentais da pessoa humana. 

A Constituição Brasileira de 1988 revelou o ideal do Estado Democrático de Direito, pois 
traçou como fim a busca pela igualdade material. Desse modo, para que os fins consti-
tucionais fossem atingidos, ampliou-se a esfera de atuação do judiciário, que antes era 
controlado pelo Executivo.

No entanto, a ampliação do poder jurisdicional não deveria dar azo à inércia dos repre-
sentantes eleitos pelo povo. Assim, tendo em vista a busca pelos ideais democráticos e a 
harmonia das instituições de poder, define-se como delimitação do problema: Quais os 
impactos que a judicialização de temas eminentemente políticos, por parte do Supremo Tri-
bunal Federal, ocasionam para o Estado Democrático de Direito Brasileiro?

1.1 Objetivo Geral
a.  Analisar a judicialização da política no controle de constitucionalidade feito pelo Su-

premo Tribunal Federal.

1.2 Objetivos Específicos
a.  Analisar a ascensão institucional experimentada pelo Supremo Tribunal Federal com 

apoio nos campos do Direito e da Política;
b.   Identificar, a partir da análise do julgamento de ações ajuizadas no controle abstrato e 

difuso de constitucionalidade, os contornos e os limites da representação argumenta-
tiva do Judiciário;

c.   Suscitar a necessidade do diálogo institucional da sociedade civil e os demais Poderes 
à postura hegemônica dessa representação argumentativa.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Os dados da pesquisa serão obtidos por meio de dois procedimentos: pesquisa bibliográfi-
ca e documental. Para Lakatos e Marconi (2013, p. 43) “a pesquisa significa muito mais do 
que apenas procurar a verdade: é encontrar respostas para as questões propostas, utilizan-
do métodos científicos”. Nesse sentido, a pesquisa bibliográfica trata-se do levantamento 
de toda a bibliografia até então publicada em forma de livros, revistas, publicações avulsas 
e imprensa escrita. Já a pesquisa documental baseia-se em fontes primárias, provenientes 
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dos próprios órgãos que realizaram as observações1.

O desenvolvimento teórico-metodológico desta pesquisa baseia-se nos princípios da 
abordagem qualitativa de pesquisa. Minayo (2004), afirma que a pesquisa qualitativa pos-
sibilita trabalhar com os universos dos significados e atitudes dos sujeitos, dando ênfase 
à maneira como os fenômenos ocorrem. Estes métodos possibilitam a operacionalização 
das concepções que emergem dos novos paradigmas, em especial os que salientam a sub-
jetividade humana em suas crenças, valores e práticas, em determinado contexto, e as 
repercussões em sua qualidade de vida.

A pesquisa bibliográfica consistirá no levantamento, seleção, fichamento e análise de obras 
que tratem da organização do Estado, com ênfase em livros que possibilitem uma abor-
dagem geral da Ciência Política e do Direito e ainda exemplares que tratem especifica-
mente da judicialização da Política.

A pesquisa documental analisará as decisões proferidas, em sede de controle de constitu-
cionalidade abstrato e difuso de constitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, uti-
lizando-se como corte cronológico a redemocratização do Brasil e, sobretudo, o período 
após a Emenda Constitucional nº 45/2004 que promoveu a reforma do Judiciário.

A utilização da produção jurisprudencial justifica-se na ideia de que este projeto de pes-
quisa tem como escopo a análise das fundamentações argumentativas utilizadas pelos mi-
nistros do Supremo Tribunal Federal, objetivando-se traçar o desenho institucional do 
Judiciário e o teor político de suas decisões.

O método de abordagem utilizado será o hipotético-dedutivo. Tal método busca unir a 
racionalização do método dedutivo à experimentação do método indutivo. Ainda, para 
delinear o procedimento, utilizar-se-á o método histórico e comparativo, realizando com-
paração de dados do presente com os do passado.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo Mascaro (2012), a institucionalização do poder do Estado e a sua limitação ju-
rídica se deram a partir das revoluções liberais burguesas, que fizeram surgir uma Cons-
tituição tanto como elemento de organização quanto de contenção do poder político. O 
Direito Constitucional antes da Revolução Francesa era muito mais uma legitimação do 
absolutismo, firmando um poder discricionário do rei que subordinava o conjunto nor-
mativo. Com a ascensão da burguesia, o Direito Constitucional passa a ser uma teoria 
tanto da institucionalização do Estado quanto da concretização do conjunto normativo.

Nesse sistema rígido e formal de normas nasceu o Positivismo Jurídico que é marcado 
pela justiça formal, a lei é válida não por seu conteúdo, mas porque obedeceu ao procedi-
mento previsto e foi produzida pela autoridade competente.

1 Cf. LAKATOS, Eva Maria. MARCONI, Maria de Andrade. Obra citada, p. 43-44.
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O normativismo jurídico de Kelsen (2009) e Schmitt (1992), por exemplo, apóia-se na 
validade formal das normas e na sistematização do Direito, desvinculando-o da Política e 
da Moral. Ainda, embora reconheça que a política esteja no cerne da norma, o positivis-
mo defende que a aplicação e a interpretação dos textos normativos devem afastar-se do 
moralismo e da influência política. 

Kelsen (2009), na Teoria pura do Direito, mecaniza, de forma extrema, as normas consti-
tucionais. Estas compõem as normas máximas do ordenamento jurídico, que além de li-
mitarem as normas infraconstitucionais, constituem o próprio Estado. “Por pureza Kelsen 
queria dizer que a ciência do direito deveria se ater apenas à descrição do seu objeto espe-
cífico, as normas jurídicas, e que não lhe competiria verificar a justiça ou a oportunidade 
e a racionalidade dessas normas” (GALLUPO, 2013, p. 88).

Conforme Marinoni (2005), a impossibilidade de o Estado intervir na sociedade, pro-
tegendo as posições sociais menos favorecidas, baseava-se na suposição de que para se 
conservar a liberdade de todos era necessário não discriminar ninguém, pois qualquer 
tratamento diferenciado era visto como violador da igualdade, logicamente formal.

No entanto, a concepção de justiça formal tornou-se insuficiente em decorrência das crises so-
ciais e econômicas, motivando transformações na compreensão das responsabilidades sociais 
da sociedade e do Estado já na década de 1930 e intensificadas após a Segunda Grande Guerra.

De acordo com Rawls (1997), a justiça, no seu sentido não meramente formal, deve ser 
a primeira virtude das instituições sociais. Leis e instituições, por mais eficientes e bem 
organizadas que sejam, devem ser abolidas se são injustas. E em uma sociedade justa as 
liberdades da cidadania igual são consideradas invioláveis, os direitos assegurados pela 
justiça não estão sujeitos à negociação política ou ao cálculo de interesses sociais.

Ato contínuo de estudo, diante dessa nova concepção de justiça e da reaproximação do di-
reito à moral, surgiu o fenômeno denominado pelos juristas contemporâneos de neocons-
titucionalismo. Essa nova acepção de constitucionalismo está associada, primeiramente, a 
preservação de direitos humanos e humanitários e a proteção contra arbitrariedades das leis.

Em sintonia com o surgimento do neoconstitucionalismo, passou-se a discutir a judiciali-
zação da política.  Para Maciel e Koerner (2002) a judicialização refere-se ao novo estatuto 
dos direitos fundamentais e à superação do modelo da separação dos poderes do Estado, 
que levaria à ampliação dos poderes de intervenção dos tribunais na política.

 De acordo com Barroso (2012) as origens da judicialização, ou ativismo judicial, como 
prefere o autor, remetem à jurisprudência norte-americana. A atuação da corte americana 
teve uma ingerência mais conservadora em um primeiro momento, quando, com a atua-
ção proativa desta, os setores mais reacionários encontraram amparo para a segregação 
racial e para a invalidação das leis sociais em geral, culminando no confronto entre o 
Presidente Roosevelt e a Corte, com a mudança da orientação jurisprudencial contrária 
ao  intervencionismo  estatal. A situação se inverteu completamente a partir da década de 
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50, quando a Suprema Corte, sob a presidência de Warren e nos primeiros anos da Corte 
Burger, produziu jurisprudência progressista em matéria de direitos fundamentais, sobre-
tudo,  envolvendo negros acusados em processo criminal e mulheres,  assim  como  no  
tocante  ao  direito  de  e de interrupção da gestação. 

No que se refere ao Brasil, após quase 20 anos de autoritarismo e supressão de direitos, 
o país deparou-se com a tão esperada mutabilidade e, ao mesmo tempo, pluralidade dos 
sujeitos políticos da decisão.  O clima de otimismo quanto ao retorno das eleições diretas 
representou o fortalecimento da consciência civil em relação aos direitos políticos. A parti-
cipação do povo atribuiu legitimidade ao Estado Brasileiro, a ponto de possibilitar à socie-
dade a materialização das bases democráticas outrora usurpadas. 

Consoante Campos (2013), no Brasil, antes do advento da Constituição de 1988, o Su-
premo Tribunal Federal possuía pouco poder decisório, atuava apenas tecnicamente. A 
Suprema Corte Brasileira era humilhada pelos ataques políticos de Executivos hipertro-
fiados e de Presidentes autoritários. Quando o Supremo agia, suas decisões eram desres-
peitadas. As forças políticas, então dominantes, sempre por meios ilegítimos, como o des-
cumprimento de decisões, aposentadorias compulsórias de ministros e atos normativos 
arbitrários, infringiam a independência do Supremo. 

Contudo, hoje a situação é muito diferente. Nos dias atuais, as decisões do Supremo não 
são apenas amplamente respeitadas, mas a instituição é determinante para a dinâmica 
política nacional.

Até 1988 registrou-se uma fraca autonomia do Poder Judiciário, que, ao 
longo dos primeiros cem anos de República, não instituiu uma tradi-
ção de controle de constitucionalidade dos atos do Executivo, o qual se 
apresentou, desde logo, como o poder mais ativo, atuando em um con-
texto em que inexistiam garantias de contrapeso às suas prerrogativas 
(AVRITZER e MARONA, 2014, p. 86).

Vale sumariar, portanto que a Constituição de 1988 atribuiu à Corte várias competências 
e instrumentos decisórios. Igualmente, promoveu transformações profundas no modelo 
concentrado e abstrato de controle de constitucionalidade, ampliando significativamente 
sua estrutura, as ações pertinentes e, em especial, o elenco de legitimados que podem ini-
ciar seus processos.

A redemocratização do Brasil e a promulgação da Constituição Cidadã1 revelou o Estado 
Democrático de Direito Brasileiro como sua expressão jurídica. Superou-se o conceito de 
democracia como sendo apenas o governo do povo representado pela maioria parlamen-
tar. Nesse sentido Laraya (2009, p. 2399):

Não sendo, por si, um valor-fim, mas meio e instrumento de realiza-
ção de valores essenciais de convivência humana, que se traduzem ba-
sicamente nos direitos fundamentais do homem, compreende-se que a 

1 grifos da autora
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historicidade destes a envolva na mesma medida, enriquecendo-lhe o 
conteúdo a cada etapa do envolver social, mantido sempre o princípio 
básico de que ela revela um regime político em que o poder repousa na 
vontade do povo. Sob esse aspecto, a democracia não é um mero concei-
to político abstrato e estático, mas é um processo de afirmação do povo 
e de garantia dos direitos fundamentais que o povo vai conquistando no 
correr da História.

Entre democracia e constitucionalismo, entre vontade e razão, entre direitos fundamen-
tais e governo da maioria, podem surgir situações de tensão e de conflitos aparentes. Alexy 
(2008) apresenta três formas de visualizar a relação entre direitos fundamentais e demo-
cracia: uma ingênua, outra idealista e uma última realista. 

Segundo o autor, na concepção ingênua, nunca existiria relação de conflito entre os direitos 
fundamentais e a democracia, pois seria inconcebível uma relação de tensão entre dois insti-
tutos supremos. A segunda concepção, apesar de reconhecer a possibilidade da existência de 
conflitos entre os institutos que, em princípio, são a base do Estado Democrático de Direito, 
parte da proposição de uma sociedade perfeita, na qual a maioria parlamentar não teria inte-
resse em defender posições capazes de violar os direitos fundamentais. Já a concepção realista, 
aceita pelo autor, admite que os direitos fundamentais possam ser democráticos e antidemo-
cráticos. São democráticos porque permitem o desenvolvimento da sociedade mediante a ga-
rantia dos direitos de liberdade e de igualdade, com o que mantêm a estabilidade do proce-
dimento democrático, e também porque asseguram as condições para o funcionamento do 
processo democrático através da tutela da liberdade de expressão, dentre outros. Contudo, ao 
mesmo tempo são antidemocráticos, pois têm a função de afirmar a adequação do processo 
democrático ou de negar as decisões da maioria parlamentar legitimada pelo povo. 

O caráter antidemocrático dos direitos fundamentais é exercido através do controle de 
constitucionalidade das leis, que, ao analisar se a matéria agride algum desses direitos 
acaba desconsiderando a vontade da maioria parlamentar.

O fundamento do Estado Democrático de Direito exige um modelo de Estado que não 
apenas garanta a liberdade e proporcione uma igualdade formal, pois, diante de tantos 
acontecimentos nocivos ao bem-estar social, o povo clama por uma eficiente participação 
popular no processo decisório do país. “As pessoas não devem ser tratadas como objetos 
das decisões” (FARIA, 2013 p. 135).  Neste sentido, Santos (1997, p. 270):

A renovação da teoria democrática assenta, antes de mais, na formula-
ção de critérios democráticos de participação política que não confinem 
esta ao acto de votar. Implica, pois, uma articulação entre democracia 
representativa e democracia participativa. Para que tal articulação seja 
possível é, contudo, necessário que o campo político seja radicalmente 
redefinido e ampliado.

No Brasil, iniciou-se um processo pelo qual se decide temas controvertidos, avançando 
em questões próximas aos poderes legislativo e executivo, tais como aqueles inerentes ao 
sistema eleitoral e a implementação de políticas públicas.
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A Suprema Corte, com base no princípio democrático, declarou que a vaga no Congresso 
pertence ao partido político. Do mesmo modo, ampliou a proibição do nepotismo aos 
Poderes Legislativo e Executivo, com a expedição de súmula vinculante, após o julgamen-
to de um único caso, assumindo uma postura quase normativa. Em nome dos princípios 
da moralidade e da impessoalidade, o Supremo Tribunal Federal “criou” uma vedação 
que não estava clara em qualquer regra constitucional ou infraconstitucional expressa. 
Pronunciou-se também pela inconstitucionalidade das normas legais que estabeleciam 
cláusula de barreira, ou seja, óbices ao funcionamento parlamentar de partidos políticos 
que não cumprissem requisitos mínimos de desempenho eleitoral.

Mais recentemente, em meio a uma enorme crise econômica e também política, o judi-
ciário tornou-se a via de apelo da oposição. Parlamentares do PT, PCdoB, PSOL,   PSB, 
PPS e PROS, em mandado de segurança, pediram a anulação da votação da Câmara dos 
Deputados que aprovou o financiamento empresarial de campanhas na Constituição. Da mesma 
forma ocorreu com o julgamento da proposta de emenda à constituição que reduz de 18 
para 16 anos a maioridade penal nos crimes hediondos, em que, também por meio do 
writ, um grupo de 101 deputados de 13 partidos foi ao Supremo Tribunal Federal tentar 
trancar a deliberação da emenda.

Desse modo, é de extrema relevância discutir quais são os limites democráticos que se 
deve opor à atuação política do Poder Judiciário. Não cabendo nesse artigo científico dis-
cutir o mérito das deliberações daqueles que exercem a função jurisdicional, nota-se que 
o debate acerca da legitimidade dessa atuação nos leva a compreensão do próprio funcio-
namento do Estado Brasileiro. 

Insta salientar também que a discussão da judicialização da política nos leva à necessida-
de de uma reforma política abrangente que proporcione maior transparência na política, 
ampliando as possibilidades de atuação e discussão por parte da população no processo 
decisório do país que dessa forma revitalizará a democracia, ampliará a atuação do legis-
lativo e a harmonia das funções do Estado, fortalecendo a crença do povo nas instituições 
de poder, e na vontade de concretização dos direitos e garantias constitucionais para ma-
nutenção do tão sonhado e idealizado Estado Democrático de Direito.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme apresentado na introdução, este artigo científico teve por objetivo principal a 
análise do judicialização da política, analisando o processo de judicialização da política no 
Supremo Tribunal Federal.

 Por essa razão, dedicou-se especial atenção ao estudo das origens do judicialização no 
cenário mundial. Nessa abordagem, buscou-se primeiramente enfrentar a discussão do 
surgimento fenômeno do neoconstitucionalismo e da judicialização da política.

Analisadas as origens da judicialização da política, ficou clarificado que a fiscalização de 
constitucionalidade por parte do Poder Judiciário encontra respaldo no princípio da su-
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premacia constitucional, segundo o qual a Constituição é a lei suprema do Estado. Diante 
de uma violação da Constituição mediante ação ou omissão dos Poderes Públicos, razão 
pela qual a própria Constituição cria os mecanismos pelos quais o Poder Judiciário atuará 
em defesa dos preceitos nela estabelecidos, e essa conjuntura jurídica é apenas decorrente 
da jurisdição constitucional e do constitucionalismo moderno.

Contudo, verificou-se que a judicialização de temas eminentemente políticos transmu-
dou-se em atuação positiva do judiciário, exercendo-se este uma função política que não 
deveria. 

Ademais, notou-se que uma forma de fortalecer a democracia brasileira é aproximando 
a população da classe política e também reformulando a atuação do Poder Normativo, 
através de uma reforma política que amplie os institutos de democracia direta e imponha 
eticidade e comprometimento no exercício dos mandatos parlamentares.

Por fim, frisa-se que não se pretendeu com esta pesquisa extinguir e esgotar a discussão 
sobre a judicialização da política. A presença do ativismo judicial no nosso sistema cons-
titucional é reflexo do contingente histórico do país e da atuação dos três poderes. Por 
essa razão, o tema continuará atual enquanto os direitos fundamentais forem desprezados 
pelos representantes do povo e necessitarem da atuação positiva do Judiciário. 
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OS IMPOSTOS INDIRETOS E SUA RELAÇÃO COM O CONTRIBUINTE 

THAIS CAROLINA SOUSA GUEDES¹

Objetivo - Analisar até que ponto os impostos indiretos podem ser injustos com o con-
tribuinte, principalmente com os de baixa renda, e em como esses impostos podem não 
estar em concordância com alguns princípios do Direito Tributário, como o da isonomia 
e o da capacidade contributiva. Métodos: Os impostos indiretos são que são aqueles que 
incidem sobre o consumo e serviços, correspondem a 49% dos impostos cobrados no país, 
entretanto, para pessoas de baixa de renda, essa porcentagem pode comprometer cerca de 
90% da sua carga tributaria individual, isso de dar principalmente pelo fato desses impos-
tos serem regressivos, ou seja, quanto mais se ganha, menos se paga. Assim como todas as 
áreas do Direito, O Direito Tributário também possuem alguns princípios norteadores, e 
pode-se dizer que os impostos indiretos estão em discordância com dois deles, diria que 
os mais importantes, que são os princípios da isonomia e da capacidade contributiva. 
O primeiro, resumidamente, prega que é preciso tratar todos iguais de acordo com suas 
desigualdades, e o segundo é quase que uma concretização do da isonomia, uma vez que 
ele prega que é preciso tributar de acordo com a capacidade contributiva das pessoas. 
Resultados: Desta forma, a discordância se encontra no fato de que os impostos indiretos 
incidem para todos da mesma forma e de que pouco se preocupam com a capacidade 
contributiva dos contribuintes. Conclusão: O ideal seria que, pelo menos, se diminuísse a 
incidência desses impostos sobre os produtos considerados básicos, o que corresponderia 
a cesta básica, e em longo prazo diminuir a quantidade dos impostos indiretos. 

Palavras-Chave: Imposto; Princípio da isonomia e Princípio da capacidade contributiva. 

REFERÊNCIAS:

SIQUEIRA, Rosane Bezerra de; NOGUEIRA, José Ricardo; SOUZA, Evaldo Santana de- A 
Incidência Final dos Impostos Indiretos no Brasil: Efeitos da Tributação de Insumos- Revista 
brasileira de economia, vol.55 no.4 Rio de Janeiro Sept./Dec. 2001. Disponível em: (http://www.
scielo.br/scielo.php?pid=S0034-71402001000400004&script=sci_arttext). 



782

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015



SAÚDE





785

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015
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5Acadêmico em Administração / FUNORTE – Faculdades Integradas do Norte de Minas.
6Mestre em Administração pela FEAD.

RESUMO

Introdução – A presente pesquisa foi realizada no setor do comércio varejista no segmen-
to de boutiques  localizadas no centro comercial da cidade de Montes Claros/MG, tendo 
como foco identificar o nível de qualidade no atendimento à clientes, A pesquisa tem 
como objetivo identificar o comportamento dos vendedores no momento do atendimen-
to, visa também analisar a forma de capacitação e treinamento dos vendedores, descobrir 
o perfil recomendado para um bom atendimento, e avaliar o diferencial na qualidade do 
atendimento a clientes de butiques para o comércio tradicional. Metodologia – A pes-
quisa caracteriza-se como sendo do tipo descritivo, com características de estudo de caso 
múltiplo, a estratégia adotada foi de ordem quantitativa, sendo utilizado como instrumen-
to de coleta de dados  um questionário semiestruturado, a amostra foi não probabilística 
tendo sido pesquisado um total de 30 clientes, para a tabulação de dados foi utilizado 
o software Excel, para aplicação dos questionários tomou-se os devidos cuidados éticos 
para a não identificação dos clientes entrevistados. Resultados – Constatou-se que 70% 
dos entrevistados são do sexo feminino, que a maioria dos entrevistados possuem faixa 
etária compreendida ente 31 e 40 anos, e que 30 % dos clientes fica sabendo das promo-
ções e divulgações das lojas via propaganda boca a boca e 55% dos entrevistado considera 
que as boutique recebem bem o cliente, 45 % dos entrevistado realizam as suas compras 
mensalmente. Discussão - Conforme HOLANDA (1993) “Atendimento é o ato ou efei-
to de atender” e que consiste em “dar ou prestar atenção, tomar em consideração, levar 
em conta, ter em vista, considerar”; para KOTLER (2003, p.203) As empresas precisam 
monitorar e melhorar o nível de satisfação dos clientes. Quanto mais alta a satisfação dos 
clientes, maior o grau de retenção. Conclusão – Constatou-se ao termino desta pesquisa 
que as boutiques localizadas no centro da cidade de Montes Claros / MG possuem um 
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atendimento diferenciado possuindo na opinião dos entrevistados um ambiente agradável 
e requintado, que oferece conforto e comodidade, e que as boutiques adotam a prática de 
oferecer aos seus funcionários treinamentos e palestras motivacionais preparando-os para 
este tipo de venda de forma diferenciada. O público atendido são geralmente mulheres en-
tre 31 a 40 anos, de classe média alta, que tem preferencia por produtos de luxo e requinte, 
dando preferência por atendimentos personalizados e exclusivos.
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A IMPORTANCIA DA ISOMERIA NO DESENVOLVIMENTO DE FÁRMACOS
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Introdução: Compostos diferentes podem apresentar a mesma fórmula molecular, porém 
diferem na forma em que os átomos estão conectados, o que lhes conferem características 
químicas diferentes. A este fenômeno dar-se o nome de isomeria. Moléculas que possuem 
imagens especulares não-sobreponíveis são ditas quirais e, estas imagens especulares são 
classificadas como isômeros ópticos. Quando determinado fármaco é desenvolvido ne-
cessita-se saber os efeitos do mesmo no organismo. Se determinada substância for quiral 
ou assimétrica, ela pode possuir enantiômeros com atividades farmacológicas diferentes, 
podendo apresentar efeitos biológicos indesejáveis e causar danos à saúde do paciente. 
Um exemplo é a Talidomida, um fármaco quiral, onde apenas um dos enantiômeros pos-
suía propriedades sedativas, enquanto a outra forma estava associada a propriedades te-
ratogênicas. Objetivo: Apresentar uma breve revisão acerca da importância da Isomeria 
no desenvolvimento de fármacos e seu impacto na saúde dos consumidores. Métodos: 
Trata-se de estudo bibliográfico que utilizou artigos publicados entre o ano de 1997 até os 
dias atuais, pesquisados nos bancos de dados Scielo, Bireme e revistas online, utilizando as 
palavras-chaves “isomeria”, “fármacos”, “quiralidade”. Resultados e Discussões: No mer-
cado mundial existem vários fármacos que já são vendidos nas farmácias em suas formas 
opticamente puras, livres do seu isômero que não tem atividade biológica, mas a venda 
de fármacos na forma de mistura racêmica ainda ocorre. Portanto, é de suma importân-
cia o conhecimento do estereoisômero responsável pela atividade biológica, bem como 
a absoluta certeza que o estereoisômero inativo, presente na mistura, não tem nenhuma 
atividade biológica adversa. Conclusões: Fármacos quirais necessitam de cuidados espe-
ciais por parte das autoridades farmacêuticas, no sentido de garantir que somente aquele 
estereoisômero responsável pela atividade seja vendido nas farmácias.    
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Introdução: A Síndrome da Rubéola congênita (SRC) é uma importante complicação 
da infecção pelo vírus da rubéola durante a gestação. No Brasil ainda é grande o uso de 
substâncias teratogênicas no período Gestacional, inclusive medicamentos. Frente a isso 
o acompanhamento gestacional torna-se primordial na prevenção da teratogenicidade 
causada pelo vírus da rubéola. Objetivo: Metodologia: Este estudou revisou a literatura 
cientifica especializada visando obter informações que possam auxiliar no entendimento 
da importância do acompanhamento gestacional associado na prevenção da teratogeni-
cidade da rubéola,  para tanto realizou-se uma análise de revisão artigos encontrados no 
Scielo, publicados no período de 2005 a 2015. Resultados: É de grande importância o 
acompanhamento de mulheres que querem engravidar e grávidas de modo a prevenir 
possíveis eventos que possam prejudicar a saúde da mãe e do bebê. O acompanhamento 
pré-natal tem se mostrado eficaz nesse sentido. As pesquisas mostram que uma significa-
tiva parcela da população feminina em idade reprodutiva não apresenta qualquer sinal da 
presença de anticorpos contra o vírus da rubéola. Conclusão: Recomenda-se a divulgação 
para a população através de campanhas de conscientização, sobre a importância do acom-
panhamento gestacional e vacinação contra rubéola congênita.
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RESUMO

A atenção e a assistência farmacêutica, a dispensação de medicamentos são as principais 
atividades do profissional farmacêutico, relacionadas ao cuidado com o paciente. A in-
serção desse profissional em uma equipe multidisciplinar de saúde apresenta contribui-
ções significativas na terapia. Partindo do pressuposto de que é importante a integração 
desse profissional na equipe de saúde, através de uma revisão de literatura, buscou-se 
nesta pesquisa determinar a importância e/ou contribuição do profissional farmacêu-
tico na equipe multidisciplinar. Concluiu-se que quando visualizado de forma integral 
o cuidado a saúde ganha um espaço e importância significativos, refletindo, em sua 
complexidade, possibilidades de melhorias e evoluções. A equipe de saúde com carac-
terística interdisciplinar e multiprofissional pode melhorar, além da terapia como um 
todo, a qualidade de vida do paciente através dos atendimentos prestados, no que cabe 
o profissional farmacêutico, a orientação constitui uma prática que pode ampliar o olhar 
sobre o paciente com relação à adesão ao tratamento de uma forma geral, otimizando a 
terapia através do conhecimento sobre efeitos indesejáveis, tempo de tratamento, poso-
logia, cuidados do paciente, etc.

Palavras-chave: Farmacêutico, equipe multidisciplinar, atenção farmacêutica.

ABSTRACT

The care and pharmaceutical care, pharmacy services are the main activities of the phar-
macist, related to patient care. The insertion of these professionals in a multidisciplinary 
health team presents significant contributions in therapy. Assuming that the integration 
of this professional in the health team is important, through a literature review, this study 
sought to determine the importance and / or pharmacist contributions in the multidis-
ciplinary team. It was concluded that when viewed in full care health gains a space and 
significant importance, reflecting, in its complexity, opportunities for improvements and 
developments. The health team with interdisciplinary and multidisciplinary feature can 
improve, beyond therapy as a whole, the quality of life of patients through the care given, 
as regards the pharmacist, the guidance is a practice that can broaden perspectives on the 
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patient with respect to treatment adherence in general, optimizing the therapy through 
the knowledge of side effects, length of treatment, dosage, patient care, etc.

Keywords: Pharmaceutical, multidisciplinary team, pharmaceutical care.

INTRODUÇÃO

No Brasil o contato direto entre farmacêutico e paciente foi se perdendo a medida  que 
o setor industrial rapidamente de expandiu e consequentemente o papel tradicional dos 
farmacêuticos se perdeu. Em contrapartida, em outros países, a história foi diferente. A 
conceituação teórica e prática da Atenção Farmacêutica foram resultantes da luta dos pro-
fissionais em busca da consolidação da sua importância enquanto profissionais de saúde. 
Nesta perspectiva, foi estabelecida uma relação de reciprocidade de responsabilidades do 
profissional e do paciente com base no diálogo, confiança, respeito, sinceridade e autenti-
cidade, com o objetivo de satisfazer as necessidades de uma assistência sanitária contex-
tualizada de forma devida na complexidade social (ANGONESI & SEVALHO, 2010).

A complexidade da vida humana e dos problemas que interferem na saúde das pessoas 
que procuram os serviços de saúde na realidade atual propõe, aos profissionais, importan-
tes desafios no tocante à realização do seu trabalho. A abordagem interdisciplinar torna-se 
necessária pela complexidade do cuidar, um profissional sozinho não é capaz de resolver 
de forma efetiva o problema do paciente, além de serem necessárias intervenções cada vez 
mais complexas na terapia (MATOS & PIRES, 2009). No que se trata de alivio da dor e 
melhora na qualidade de vida dos pacientes, Zakka et al. (2013) conseguiu perceber uma 
diferença significativa quando realizado por uma equipe multidisciplinar, sendo esta ne-
cessária no atendimento.

O exercício das práticas farmacêuticas adequadas com pensamento no uso racional de 
medicamentos indica a atuação profissional do farmacêutico de forma mais eficaz. As-
sim, a concepção dos cuidados farmacêuticos permite que a assistência seja oferecida ao 
usuário de forma integrada e completa, junto aos demais profissionais da equipe de saúde 
(LOCH-NECKEL & CREPALDI, 2009).

A atenção e a assistência farmacêutica e a dispensação de medicamentos são as principais 
atividades do profissional farmacêutico, relacionadas ao cuidado com o paciente. Entre-
tanto a inserção desse profissional em uma equipe multidisciplinar de saúde, mesmo que 
apresente contribuições significativas, não são determinadas e vistas como pontos posi-
tivos na terapia. Além disso, observou-se que na literatura constam poucos referenciais 
no que diz respeito à participação efetiva do profissional farmacêutico na equipe multi-
disciplinar e a dados sobre consolidação do cuidado perante a atuação deste profissional. 
Partindo do pressuposto de que é importante a integração desse profissional na equipe de 
saúde tornou-se necessária a discussão e análise da opinião de outros autores sobre este 
tema, ainda que não apresente dados numéricos significativos sobre os benefícios desta 
atuação. Através de uma revisão de literatura, buscou-se no presente estudo determinar a 
importância e as contribuições do profissional farmacêutico frente a uma equipe multidis-
ciplinar a partir de opiniões de diversos autores.
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MÉTODOS

Foi realizado um estudo qualitativo, onde através de uma revisão de literatura determinou 
a importância e as contribuições do profissional farmacêutico frente a uma equipe mul-
tidisciplinar a partir de opiniões de diversos autores. A base de dados eletrônica utilizada 
foi Scientific Electronic Library Online (Scielo) Brasil, em que foram utilizados os seguin-
tes descritores: farmacêutico, importância, contribuição, equipe, saúde, multiprofissional, 
multidisciplinar e interdisciplinar em busca por todos os índices. Para a busca por farma-
cêutico foram encontrados 205 (duzentos e cinco) artigos, pela combinação farmacêutico 
+ equipe + multidisciplinar 2 (dois), pela combinação farmacêutico + equipe + saúde 20 
(vinte), farmacêutico + equipe + multiprofissional 2 (dois), equipe + interdisciplinar 149 
(cento e quarenta e nove), farmacêutico +  importância 20 (vinte), farmacêutico + con-
tribuição 7 (sete) e pela combinação equipe + multiprofissional 226 (duzentos e vinte e 
seis) artigos. Desses foram selecionados 42 artigos para estudo sendo que foram excluídos 
artigos repetidos em mais de uma busca, ou aqueles com publicação anterior a janeiro de 
2005, com exceção dos citados Peduzzi (2001), Almeida & Mishima (2001) e Andreazza 
Dall’Agnol (2004), que forneceram informações e conceitos indispensáveis; ou que não 
possuíssem debates relevantes sobre o tema proposto ou ainda que não possuíssem versão 
em língua portuguesa, inglesa ou espanhola, finalizando em 34 (trinta e quatro) artigos 
utilizados como base teórica.

REFERENCIAL TEÓRICO

A Equipe Multiprofissional

O trabalho multiprofissional faz referência à recomposição de diferentes processos de tra-
balho que, concomitantemente devem flexibilizar a divisão do trabalho; preservar as dife-
renças técnicas entre os profissionais especializados; criticar a desigualdade na valoração 
dos distintos exercícios e profissionais, bem como nos processos decisórios e tornarem 
consideração à interdependência dos trabalhos especializados no exercício da autonomia 
técnica, dada a necessidade de autonomia profissional para a qualidade da intervenção em 
saúde (PEDUZZI, 2000 apud ALMEIDA & MISHIMA, 2001)

O trabalho em equipe tem sido proposto como estratégia frente ao intenso processo de 
especialização na área da saúde, que tende a aprofundar verticalmente o conhecimento e 
a intervenção em aspectos individualizados das necessidades de saúde, sem contemplar 
simultaneamente a articulação das ações e dos saberes (PEDUZZI, 2001).

A assistência à saúde ganha característica de um trabalho coletivo e complexo quando se 
leva em conta que a unidade produtora dos serviços de saúde não é um profissional iso-
ladamente, mas sim a equipe, em que a interdisciplinaridade e multiprofissionalidade são 
indispensáveis (ALMEIDA & MISHIMA, 2001).

A qualidade de vida dos usuários está intimamente ligada ao olhar dos diferentes servi-
ços e setores, inclusive a saúde, para as iniquidades sociais, capacidade de articulação do 
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Estado, com o intuito de permitir o acesso a bens e serviços necessários.  Os profissionais 
precisam ter conhecimento técnico e habilidade política para possibilitar o desenvolvi-
mento de ações que viabilizem a resolução compartilhada dos problemas apresentados 
pelo usuário (MATTIONI, BUDÓ & SCHIMITH, 2011).

A disponibilidade de profissionais de várias especialidades possibilita o compartilhamen-
to de vivências e trocas de informações, com o diálogo interprofissional, na busca de so-
luções. Esse diálogo permite visualizar o paciente de forma holística, expandir o cuidado, 
etc (DUARTE et al., 2012).

Segundo Foppa et al. (2008), o trabalho interdisciplinar é um dos pilares que sustentam a 
mudança do modelo assistencial da saúde. Em estudo pode comprovar a importância da 
contribuição de cada profissional na equipe de saúde para a resolução de PRMs e para a 
melhora da qualidade de vida dos pacientes de forma geral. 

O trabalho em equipe é considerado como uma fonte de aprendizado, por permitir o 
contato com outras experiências através do diálogo profissional e das discussões de casos 
(SAAR & TREVIZAN 2007). Isso favorece uma ampliação na visão sobre o paciente de 
forma biopsicossocial, que é fundamental para promover e apoiar o convívio adequado 
com a patologia que apresenta. (SILVA et al., 2011).

Saar & Trevizan (2007) puderam demonstrar, em estudo, que existe uma dificuldade no 
exercício da equipe multiprofissional, e que esta é decorrente do precário diálogo entre os 
profissionais, o que dificulta as inter-relações entre os membros da equipe. 

Silva et al. (2007) afirmam que essas falhas na comunicação entre os profissionais da equi-
pe multidisciplinar provocam desde transtornos nas atividades da equipe, fatos que acar-
retam desgastes emocionais, até gastos desnecessários às instituições hospitalares.

Com essa mudança conceitual, ou uma mudança de visão do mundo, existe a necessidade 
um profissional que ultrapasse a formação técnica e passe a considerar o paciente como 
um ser integral que merece uma abordagem ampla biopsicossocial e não como um objeto 
de decisões tomadas por um profissional de saúde (SILVA et al., 2011).

Em estudo em uma unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF) da Região Sul do Brasil 
Mattioni, Budó & Schimith (2011) demonstraram que os trabalhadores enquanto equipe 
de saúde responsável e comprometida, precisavam desenvolver habilidades, no sentido de 
criar momentos que impulsionavam o cuidado das reais necessidades do usuário. Para tal, 
deviam estar dispostos à escuta, ao encontro, à responsabilização e ao vínculo e, para isso 
os trabalhadores precisavam estar motivados, estáveis e seguros com seus vínculos em-
pregatícios, e participando ativamente de um processo de educação permanente, no qual 
as experiências e práticas cotidianas devem conduzir uma discussão teórica e empírica 
capaz de subsidiar práticas de zelo mais relevantes ao seu público, e, consequentemente 
mais efetivas. 
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Organizar o sistema de cuidados a partir de múltiplas interações e conviver com a dina-
micidade do sistema de cuidados representa, no sistema complexo, um avanço otológico e 
epistemológico no processo de quebra de barreiras disciplinares. (ERDMANN et al., 2007)

O Profissional Farmacêutico

Atualmente a presença do farmacêutico nas farmácias e drogarias é uma exigência legal, 
conforme a Lei nº 13.021, de 8 de agosto de 2014 - Art. 5º No âmbito da assistência farma-
cêutica, as farmácias de qualquer natureza requerem, obrigatoriamente, para seu funciona-
mento, a responsabilidade e a assistência técnica de farmacêutico habilitado na forma da lei 
(BRASIL, 2014). Entretanto, muitos empresários ainda contratam o farmacêutico apenas 
para registrar a responsabilidade técnica, pois, o que se vê na prática é a ausência ou inércia 
do profissional e, balconistas e proprietários atuando como prescritores, orientadores e con-
selheiros terapêuticos da população com o objetivo de ampliar o comércio de medicamen-
tos. O setor industrial foi um dos principais responsáveis por agravar essa situação, uma vez 
que passou a fornecer aos médicos, aos empresários e ao consumidor informações sobre as 
propriedades e indicações de uso dos produtos, na forma de bulas, por exemplo. 

Nos Estados Unidos, a solução para a perda do papel do farmacêutico nas farmácias após 
a industrialização veio no âmbito hospitalar através da Farmácia Clínica, uma nova disci-
plina que pretendia resgatar a participação do farmacêutico na equipe de saúde. A partir 
de então o conceito dessa prática vem evoluindo, até a inclusão de todas as atividades rela-
cionadas ao uso racional e seguro do medicamento. Na Espanha, para que o compromisso 
do farmacêutico com a assistência ao paciente e com a promoção do uso racional de me-
dicamentos seja resgatado, acredita-se que as práticas antigas devem ser reestruturadas de 
acordo com o pensamento da Atenção Farmacêutica. (ANGONESI & SEVALHO, 2010)

A alta disponibilidade de profissionais devidamente capacitados e empenhados possibilita 
uma contribuição significativa para o acontecimento de mudanças notáveis no que se re-
laciona ao uso de medicamentos. (BERGSTEN-MENDES, 2008)

O Farmacêutico é o profissional responsável pela “dispensação orientada” do medicamen-
to ao paciente, nos termos da Lei 13.021/2014, Seção II, Art. 14 onde fica estabelecido 
que cabe ao farmacêutico, a dispensação de medicamentos, visando garantir a eficácia 
e a segurança da terapêutica prescrita, além de observar os aspectos técnicos e legais do 
receituário (BRASIL, 2014). 

É neste contexto que o profissional reforça as informações passadas pelo médico, e fornece 
novas orientações a respeito da medicação e do tratamento, cria uma relação com o usuá-
rio e, se houver necessidade, inicia um acompanhamento terapêutico, através de análise 
das informações e, em contato com o profissional prescritor, intervém para a melhor far-
macoterapia para o paciente (GUIDONNI et al., 2009).

A LEI nº 13.021/2014 dispõe ainda sobre o exercício e a fiscalização das atividades far-
macêuticas, a Seção II - Das Responsabilidades, art. 13, determina as obrigações dos far-
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macêuticos no exercício de suas atividades: Notificar os profissionais de saúde e os órgãos 
sanitários competentes, bem como o laboratório industrial, dos efeitos colaterais, das rea-
ções adversas, das intoxicações, voluntárias ou não, e da farmacodependência observados 
e registrados na prática da farmacovigilância; organizar e manter cadastro atualizado com 
dados técnico-científicos das drogas, fármacos e medicamentos disponíveis na farmácia; 
proceder ao acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes, internados ou não, em es-
tabelecimentos hospitalares ou ambulatoriais, de natureza pública ou privada; estabelecer 
protocolos de vigilância farmacológica de medicamentos, produtos farmacêuticos e corre-
latos, visando a assegurar o seu uso racionalizado, a sua segurança e a sua eficácia terapêu-
tica; estabelecer o perfil farmacoterapêutico no acompanhamento sistemático do paciente, 
mediante elaboração, preenchimento e interpretação de fichas farmacoterapêuticas; prestar 
orientação farmacêutica, com vistas a esclarecer ao paciente a relação benefício e risco, a 
conservação e a utilização de fármacos e medicamentos inerentes à terapia, bem como as 
suas interações medicamentosas e a importância do seu correto manuseio. (BRASIL, 2014).

Depois das reviravoltas técnico-industriais o profissional farmacêutico está retomando o 
seu compromisso frente à população, sendo corresponsável pelo bem estar do paciente, 
para que não haja comprometimento da qualidade de vida por um problema evitável, de-
corrente de uma terapia medicamentosa. (VIEIRA, 2007)

O farmacêutico e a Equipe Multiprofissional

Ao considerar as necessidades de recursos humanos de saúde para alcançar a meta de 
saúde para todos tem-se que a busca de saúde para todos por meio da atenção primária 
de saúde exigirá a redefinição dos papéis e das funções de todas as categorias de pessoal 
de saúde, incluindo os médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, como den-
tistas, farmacêuticos, engenheiros sanitários etc., que terão de aceitar participar da equipe 
de saúde e, quando justificado, assumir responsabilidade por essa equipe. A equipe de 
saúde é definida por um grupo de pessoas que compartilham uma meta comum de saúde 
e objetivos comuns, determinados pelas necessidades da comunidade. Cada membro da 
equipe contribui para o seu cumprimento, de maneira coordenada, de acordo com as pró-
prias competências e habilidades, respeitando as funções dos outros membros da equipe. 
Para concretizar o conceito de equipe de saúde, cada integrante da equipe deve contribuir 
para seu funcionamento, dele se beneficiando. Ao invés de ser considerado como aquele 
que realiza tarefas especializadas dentro dos estreitos limites de sua formação profissio-
nal prévia, deve assumir novas tarefas de liderança, incluindo a supervisão e provisão de 
educação continuada aos demais membros da equipe, assim como relacionar-se com eles 
no espírito de equidade na consecução de um objetivo comum.  Assim, claramente, o pla-
nejamento dos recursos humanos farmacêuticos deve ocorrer num marco de referência 
integrado e multiprofissional (OMS, 2004).

A Política Nacional de Medicamentos (PNM), publicada em 1998, através de GM/MS n. 
3916, e tem como finalidades: Garantir a necessária segurança, a eficácia e a qualidade dos 
medicamentos; promoção do uso racional dos medicamentos; acesso da população àque-
les medicamentos considerados essenciais. Apresenta ainda um conjunto de diretrizes 
para alcançar os objetivos propostos: Adoção da Relação de Medicamentos Essenciais; re-
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gulação sanitária de medicamentos; reorientação da Assistência Farmacêutica; promoção 
do uso racional de medicamentos; desenvolvimento científico e tecnológico; promoção da 
produção de medicamentos; garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamen-
tos; desenvolvimento e capacitação de recursos humanos (BRASIL, 2002).

A PNM define a Assistência farmacêutica como: Grupo de atividades relacionadas com o 
medicamento, destinadas a apoiar as ações de saúde demandadas por uma comunidade. 
Envolve o abastecimento de medicamentos em todas e em cada uma de suas etapas cons-
titutivas, a conservação e o controle de qualidade, a segurança e a eficácia terapêutica dos 
medicamentos, o acompanhamento e a avaliação da utilização, a obtenção e a difusão de 
informação sobre medicamentos e a educação permanente dos profissionais de saúde, do 
paciente e da comunidade para assegurar o uso racional de medicamentos. Portanto, a As-
sistência Farmacêutica tem caráter sistêmico, multidisciplinar e envolve o acesso a todos 
os medicamentos considerados essenciais (BRASIL, 2002).

Por meio da resolução nº 38/2004 o Conselho Nacional de Saúde (CNS) aprovou a Polí-
tica Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF) que é um conjunto de ações voltadas 
à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o 
medicamento como insumo essencial e visando o acesso e seu uso racional. Este con-
junto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, 
bem como a sua seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da 
qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na 
perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da 
população (BRASIL, 2004).

A Assistência Farmacêutica, como ação de saúde, ainda não está totalmente inserida no 
planejamento da SES. É preciso buscar a necessária integração da Assistência Farmacêuti-
ca com o sistema de saúde, bem como sua inclusão nos instrumentos de gestão, de forma 
a produzir resultados efetivos na melhoria dos serviços farmacêuticos. Cumpre salientar 
que a Assistência Farmacêutica é multidisciplinar, porém, o farmacêutico, por ser legal-
mente o profissional responsável pelo medicamento, é imprescindível para o desenvolvi-
mento das atividades relacionadas à área, tais como seleção, programação, armazenamen-
to, distribuição e dispensação de medicamentos. Também é estratégica a participação do 
farmacêutico no processo de aquisição de medicamentos, em especial na elaboração das 
especificações, estabelecimento de critérios técnicos e emissão de parecer no julgamento 
das propostas (BRASIL, 2007).

O farmacêutico ocupa papel-chave na Assistência Farmacêutica, na medida em que é o 
único profissional da equipe de saúde que tem sua formação técnico-científica fundamen-
tada na articulação de conhecimentos das áreas biológicas e exatas, porém sua inserção 
ocorre de forma gradativa e heterogênea (MESTRINER, 2003).

Vários são os obstáculos para a promoção do uso racional de medicamentos no Brasil: 
número excessivo de produtos farmacêuticos, prática da automedicação, falta de infor-
mações aos usuários, problemas nas prescrições (sobreprescrição, prescrição incorreta, 
prescrição múltipla, subprescrição, etc.), informações e marketing das indústrias farma-
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cêuticas, entre outros. Todas essas práticas de uso inadequado de medicamentos podem 
trazer consequências graves para a saúde da população (MARIN et al., 2003).

 A PNM define o uso racional de medicamentos como o processo que compreende a pres-
crição apropriada; a disponibilidade oportuna e a preços acessíveis; a dispensação em con-
dições adequadas; e o consumo nas doses indicadas, nos intervalos definidos e no período 
de tempo indicado de medicamentos eficazes, seguros e de qualidade (BRASIL, 2002).

Algumas estratégias para o uso racional de medicamentos são acessíveis e passíveis de se-
rem utilizadas: seleção de medicamentos, formulário terapêutico, gerenciamento adequa-
do dos serviços farmacêuticos, dispensação e uso apropriado de medicamentos, farmaco-
vigilância, educação dos usuários quanto aos riscos da automedicação, da interrupção e 
da troca da medicação prescrita (MARIN et al., 2003).

A presença do farmacêutico, como o profissional capaz de orientar o paciente em relação à 
terapia medicamentosa e realizar o acompanhamento farmacoterapêutico, estimula os pa-
cientes a estarem familiarizados com seus próprios esquemas terapêuticos, tornando mais 
simples a compreensão da importância do uso correto do medicamento, aumentando a 
adesão à terapia, efetividade e tolerância (MORIEL et al, 2011).

O farmacêutico pode contribuir para o esclarecimento das informações contidas na pres-
crição para que o uso correto dos medicamentos seja realizado (NOGUEIRA, 2012).

O ato de dispensar o medicamento deve ser compreendido como parte do processo de 
cuidado com o paciente, ou seja, como uma atividade focada na prevenção e promoção 
da saúde realizada por um profissional capacitado, tendo, como instrumento de ação, o 
medicamento. E o farmacêutico deve fazer deste, um procedimento padrão e manter cada 
vez maior a qualidade no atendimento prestado (GALATO et al., 2008).

Acredita-se que o farmacêutico inserido em discussões clínicas é capaz contribuir para me-
lhorar a qualidade da prescrição, reduzindo a distância entre o clínico e o farmacêutico, e am-
pliando a comunicação e integração profissional, respeitando as especialidades de cada um. 
Dessa forma, a função do medicamento no tratamento farmacológico poderá ser cumprida 
fidedignamente, de forma eficaz, segura e conveniente (CRUCIOL-SOUZA et al., 2008).

Pinto et al. (2013) descreveram a atuação do farmacêutico em equipe multiprofissional 
enfatizando o cuidado ao idoso hospitalizado, tendo em vista complexidade do manejo 
da farmacoterapia em pacientes idosos e observou-se que o cuidado farmacêutico no con-
texto de uma equipe multiprofissional geriátrica melhorou a qualidade do uso de medica-
mentos durante a internação e após a alta hospitalar, diminuindo riscos e melhorando os 
resultados terapêuticos. O paciente era atendido por cada um dos profissionais da equipe. 
A equipe multiprofissional se reunia duas vezes na semana para discutir o caso dos pa-
cientes e planejar o cuidado. O plano de cuidados de cada paciente englobava os aspectos 
clínicos e sociais e era discutido pela equipe multiprofissional. Os aspectos farmacoterápi-
cos eram analisados pelo farmacêutico na perspectiva da necessidade, segurança e efetivi-
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dade, de forma integrada com a equipe multiprofissional. Concluiu-se que para otimizar 
a farmacoterapia do paciente idoso, o farmacêutico, além de monitorar a efetividade da 
resposta terapêutica, deve identificar eventos adversos a medicamentos e seus determi-
nantes, com ênfase naqueles associados aos fármacos anticolinérgicos e MIP. Entre as in-
tervenções a serem realizadas pelo farmacêutico, consta sugerir ao médico alternativas 
terapêuticas a esses fármacos, quando disponíveis no mercado e/ou no sistema público de 
assistência farmacêutica. O seguimento farmacoterapêutico de idosos, com ações integra-
das e multidisciplinares, é uma estratégia que aprimora a qualidade da prescrição de me-
dicamentos em Geriatria e evita eventos adversos a medicamentos. As atividades clínicas 
realizadas pelo farmacêutico apresentaram boa aceitação pela equipe multiprofissional e 
envolveram, principalmente, o profissional médico. Ao contribuir para a redução do nú-
mero de medicamentos inapropriados para idosos e sugerir intervenções considerando as 
particularidades dos pacientes dessa faixa etária, o farmacêutico contribui na qualificação 
do cuidado ao idoso. A atuação do farmacêutico no cuidado ao idoso, integrada com 
ações multidisciplinares, otimiza a farmacoterapia, com reflexos na segurança e efetivida-
de da assistência prestada ao idoso.

Nunes et al. (2008) puderam perceber em estudo que, diante da rotina de dispensação da 
farmácia do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, as intervenções farmacêu-
ticas foram capazes de reduzir consideravelmente os erros encontrados no mesmo tra-
balho, sugerindo, dessa forma, que a intervenção farmacêutica é uma ferramenta eficaz 
na percepção e antecipação de efeitos indesejáveis,  e na integração da farmácia à equipe 
multiprofissional, pacientes e seus familiares.

Em estudo, Moriel et al. (2011) puderam perceber que mesmo que as intervenções farma-
cêuticas, as vezes, não apresentem melhora significativa de resultados entre os problemas 
farmacoterapeuticos iniciais e finais de forma geral, em pacientes HIV positivos, apresen-
tou extrema relevância clinica nos marcadores: hemoglobina, CD4+ e Carga viral, que são 
altamente importantes para este grupo.

Foppa et al. (2008) conseguiu perceber, em estudo, que prestar orientações exclusivamen-
te ao paciente poderia não surtir o efeito desejado, propondo uma intervenção juntos aos 
familiares. Se tratando do profisional farmacêutico, atualmente, esse tem buscado con-
ciliar a ação voltada ao medicamento e ao usuário. Com o desenvolvimento da Atenção 
Farmacêutica no Brasil, surgiu um novo olhar ao cuidado no exercício da profissão farma-
cêutica, voltando à atenção ao usuário e à identificação, prevenção e resolução de proble-
mas relacionados aos medicamentos, sendo importante uma abordagem mais ampla, que 
envolva os contextos familiar e social. 

Luna (2012) descreveu em estudo as atribuições do farmacêutico junto a Equipe multi-
profissional de terapia nutricional (EMTN) e observaram que a Nutrição parental (NP) 
é classificada como um medicamento, portanto, é de responsabilidade do farmacêutico, 
diferentemente da nutrição enteral, que é considerado um alimento para fins especiais, 
sendo esta última, de responsabilidade do nutricionista. (Ministério da Saúde, 1998; Mi-
nistério da Saúde, 2000). O Farmacêutico é profissional imprescindível na EMTN, pois, 
realiza funções específicas que atuam em diversas etapas da utilização de uma terapia 
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nutricional. Suas atribuições englobam desde os processos de avaliação farmacêutica da 
prescrição até a entrega do produto final ao paciente, com consequente passagem por 
outras etapas como controle de qualidade, manipulação, aquisição de insumos e etc. (Mi-
nistério da Saúde, 1998). Dessa forma, o farmacêutico como profissional responsável pelo 
medicamento, e a nutrição parenteral sendo sua responsabilidade, é um dos pilares para o 
desenvolvimento de um suporte nutricional adequado individualizado, buscando sempre 
diminuir problemas de manipulações e evitar incompatibilidades farmacológicas, promo-
vendo assim, uma melhora da saúde do paciente que faz uso de terapia nutricional, e que 
sua presença na EMTN é, além de obrigatória, de extremo acréscimo a todo o conheci-
mento inerente a esta equipe, que visa sempre alcançar resultados que diminuam o núme-
ro de pacientes, principalmente os hospitalizados, que sofrem de desnutrição.

Diferentes tipos de profissionais entrevistados no estudo de Loch-Neckel & Crepaldi 
(2009) confirmaram a importância do profissional farmacêutico na equipe multidiscipli-
nar e enfatizaram que a falta desse profissional na equipe, faz com que outros profissionais, 
independente da função que exerçam, realizem o trabalho relacionado aos medicamentos.

O eixo que norteia a Atenção Farmacêutica é o elo que se estabelece entre o farmacêutico e 
o usuário, que unidos trabalham para prevenir, identificar e resolver os problemas que po-
dem surgir na terapia medicamentosa, sendo que uma das principais características que o 
profissional deve adquirir é o manejo de técnicas de comunicação para poder trabalhar da 
melhor forma com os pacientes e, em muitos casos, com demais membros das equipes de 
saúde (POSSAMAI & DACOREGGIO, 2008).

A Atenção Farmacêutica enquanto estratégia de Assistência Farmacêutica na Saúde da 
Família pode trazer resultados eficazes na obtenção de melhores indicadores clínicos e 
econômicos, além de, promover uma melhora significativa na qualidade de vida do pa-
ciente (PROVIN et al., 2010).

Em estudo Macedo et al. (2005) puderam perceber que as intervenções farmacêuticas 
trazem resultados satisfatórios na resolução de PRM (Problemas Relacionados a Medica-
mentos), dessa forma o farmacêutico atua como profissional ativo da equipe multidiscipli-
nar, oferecendo suas contribuições específicas. O mesmo foi diagnosticado por Santos et 
al. (2010) em pacientes asmáticos. Segundo estes a contribuição do farmacêutico no tra-
tamento medicamentoso é notória, entretanto, este deve estar tecnicamente bem formado 
para garantir informações seguras aos pacientes.

O farmacêutico é capaz de prestar orientações únicas aos pacientes que utilizam do servi-
ço de Assistência Farmacêutica, quem podem influenciar diretamente no tratamento me-
dicamentoso e na qualidade de vida do paciente. O farmacêutico também pode atuar nos 
problemas relacionados a medicamentos no que diz respeito à avaliação das prescrições, 
fazendo com estes sejam observados, minimizados e/ou resolvidos. A Atenção Farmacêu-
tica é uma estratégia importante no cuidado da saúde. (MARQUES et al., 2011). É nessa 
prática que o farmacêutico tem uma interação direta com o usuário, com o objetivo de al-
cançar uma farmacoterapia racional e obter resultados definidos e mensuráveis, voltados 
para a melhoria da qualidade de vida (CASTRO et al., 2006). 
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O farmacêutico deve exercitar suas habilidades de comunicação para favorecer uma re-
lação de empatia, fazendo com que o atendimento seja sempre mais qualificado. (GALA-
TO et al., 2008) Com a presença e atuação do profissional farmacêutico é possível que 
sejam reduzidos os principais problemas relacionados a medicamentos, que incluem o 
aparecimento de reações adversas e uso de dosagem e/ou medicamentos desnecessários 
ou mal selecionados, que levam a não adesão ao tratamento, além de ser um bem geral à 
sociedade e unidade prestadora de serviço de saúde, já que é possível a redução de custos, 
obtenção de resultados definidos e mensuráveis no que trata do cuidado ao paciente. Sch-
neider et al. (1995) apud Andreazza Dall’Agnol (2004), o custo diretamente vinculado a 
problemas relacionados a medicamentos pode chegar a 130 bilhões de dólares, e a implan-
tação da prática de Assistência Farmacêutica pode reduzir aproximadamente 45,6 bilhões 
de dólares. Dessa forma a assistência é visivelmente um benefício para todos os envolvidos 
na prestação do serviço.

A atenção farmacêutica no tratamento oncológico, por exemplo, é imprescindível, pois, os 
profissionais de saúde que trabalham com quimioterapia devem possuir conhecimentos 
e habilidades específicas para atuarem na área, e a presença do farmacêutico é importan-
te no preparo, administração e na eliminação dos dejetos de agentes quimioterápicos. A 
presença do farmacêutico na equipe multidisciplinar de quimioterapia e na elaboração de 
manuais de normas e procedimentos farmacêuticos deve melhorar e diminuir a frequên-
cia de erros de medicação na prescrição de citostáticos. Mas, apesar de ser um profissional 
indispensável na equipe multidisciplinar do tratamento oncológico, a quantidade de pro-
fissionais farmacêuticos hospitalares que trabalham efetivamente, é pequena.  (EDUAR-
DO et al.; 2012).

Um único indivíduo não pode realizar sozinho certas atividades, pois,  é preciso a coope-
ração de outras pessoas para uma ação coletiva, buscando um objetivo comum. Quanto 
mais complexa a atividade, maior a necessidade de cooperação. Assim, em qualquer or-
ganização que produza bens ou serviços, é necessário um trabalho que se traduza pela 
combinação de pessoas, recursos e tecnologias para atingir os objetivos. Levando-se em 
consideração a amplitude da Farmácia Hospitalar de hoje, pode-se conceituá-la mais am-
plamente como sendo uma unidade de assistência técnica, administrativa e contábil sob a 
coordenação/gerência/controle do profissional farmacêutico, que visa o envolvimento de 
acordo com as necessidades das outras áreas. Um dos desafios da categoria farmacêutica 
é modificar as condutas, incorporando na prática profissional um modelo que propicie ao 
farmacêutico assumir a responsabilidade com a farmacoterapia e atuar como promotor do 
uso racional de medicamentos (COSTA et al.; 2013).

Sendo assim, a farmácia hospitalar é dotada de atividades voltadas para maximizar a tera-
pia e minimizar risco de erros, contribuindo assim com o uso seguro e coerente de medi-
camentos. Os padrões de qualidade dos hospitais tem se desenvolvido muito, e, o farma-
cêutico acompanha este processo deixando de ter um trabalho meramente administrativo 
onde participa do cuidado do paciente, fornecendo informações que ajudarão os médicos 
e a equipe multiprofissional na tomada de decisão e nas atividades assistenciais. Os estu-
dos demonstram que a presença do farmacêutico exerce uma interferência as prescrições 
médicas melhorando assim a qualidade dos serviços prestados ao paciente, diminuindo o 
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óbito, diminuindo o número e o tempo de hospitalizações e reduz os custos hospitalares. 
A atenção farmacêutica para existir dentro do hospital tem que haver a conjugação com o 
trabalho de outros profissionais. Ou seja, o paciente recebe cuidados de grande número de 
pequenos cuidados parciais que se complementam na interação de outros cuidadores que 
trabalham no hospital. Existe um complexo complemento de procedimentos que com-
põem o cuidado em saúde (COSTA et al.; 2013).

DISCUSSÃO

Em todos os níveis de atenção à saúde, a prestação de serviços de saúde é de natureza mul-
tiprofissional. Portanto, a equipe de saúde, que está inevitavelmente envolvida com o uso 
de medicamentos, deve necessariamente incluir um farmacêutico.

Os órgãos e textos legais estabelecem que cabe ao profissional farmacêutico avaliar os 
componentes presentes na prescrição médica, quanto à quantidade, qualidade, compati-
bilidade, estabilidade e suas interações.

É um grande problema a falta de contratação de profissionais farmacêuticos, em especial 
para ingressar as equipes multiprofissionais. Os farmacêuticos são fundamentais ao aler-
tar quanto aos erros de medicação, pois, podem garantir quanto ao uso racional e seguro 
de medicamentos, além de trazerem contribuições significativas à equipe multiprofissio-
nal muito além do papel de dispensador de medicamentos.

O desenvolvimento da assistência farmacêutica é um grande avanço para todos que trabalham 
com atenção primária à saúde e pode ser considerada como parte indissociável do modelo 
assistencial existente. A assistência farmacêutica está relacionada à tecnologia de gestão do 
medicamento, para garantia de acesso; e, também relacionada à tecnologia do uso do medi-
camento, que prevê utilização correta do mesmo, portanto, a atenção farmacêutica pode ser 
considerada atividade específica do farmacêutico, no âmbito de atenção a saúde. Entretanto, a 
Assistência Farmacêutica no serviço público tem ainda um grande caminho a percorrer, pois, 
requer tratamento com devida responsabilidade pelos gestores de saúde. Para isso, a qualifi-
cação do profissional farmacêutico, assumindo suas funções de gestor do ciclo da Assistência 
Farmacêutica, assim como seu papel na atenção farmacêutica, é determinante. 

Atenção Farmacêutica é a interação direta do farmacêutico com o usuário, visando uma 
farmacoterapia racional e a obtenção de re sultados definidos e mensuráveis, voltados para 
a melhoria da qualidade de vida. 

A elevada frequência de intervenções desenvolvidas diretamente pelo farmacêutico junto 
ao paciente e de forma integrada com a equipe multiprofissional, identificada no referen-
cial deste estudo, demonstra a relevância da atuação do profissional farmacêutico na equi-
pe multidisciplinar ao contribuir para a redução do número de medicamentos inapro-
priados, sugerir intervenções considerando as particularidades de cada paciente, enfim, a 
atuação do farmacêutico no cuidado ao paciente, integrada com ações multidisciplinares, 
otimiza a farmacoterapia, com reflexos na segurança e efetividade da assistência prestada.
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CONCLUSÃO

A Atenção Farmacêutica é uma atividade profissional na qual o paciente atrelado ao me-
dicamento e a qualidade de vida é o principal instrumento. Mesmo que ainda encontre 
muitas dificuldades essa prática, que é um direito garantido na Constituição Federal, já 
vem sendo cada vez mais implantada nas farmácias brasileiras. Essas atitudes para com-
plementação do cuidado devem ser levadas em consideração já que apresenta diversas 
contribuições para o paciente, para o tratamento e até mesmo para a equipe. Quando 
visualizado de forma integral o cuidado a saúde ganha um espaço e importância significa-
tivos, refletindo, em sua complexidade, possibilidades de melhorias e evoluções. A equipe 
de saúde com característica interdisciplinar e multiprofissional pode melhorar, além da 
terapia como um todo, a qualidade de vida do paciente através dos atendimentos pres-
tados. No que cabe o profissional farmacêutico, a orientação constitui uma prática que 
pode ampliar o olhar sobre o paciente com relação à adesão ao tratamento de uma forma 
geral, otimizando a terapia através do conhecimento sobre efeitos indesejáveis, tempo de 
tratamento, posologia, cuidados do paciente, etc. Para uma avaliação mais sólida sobre os 
benefícios que o farmacêutico pode proporcionar no cuidado ao paciente, são necessárias 
pesquisas mais quantitativas que as encontradas para elaboração deste trabalho, e devido 
a isto o estudo foi limitado a dados qualitativos.
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A PERCEPÇÃO ACERCA DA RETINOPATIA DIABÉTICA PARA PACIENTES 
DIABÉTICOS

LAURA RODRIGUES VIEIRA1, FACULDADES SANTO AGOSTINHO; RENÊ 
F. DA SILVA JUNIOR2, FACULDADES UNIDAS DO NORTE DE MINAS 
GERAIS; EXILLANY MOTA COSTA3, FACULDADES UNIDAS DO NORTE DE 
MINAS GERAIS; AUDREY JULIANA ARAÚJO4, FACULDADES INTEGRADAS 
PITÁGORAS; CARLA ARAÚJO MONTEIRO MOLES5, FACULDADES 
INTEGRADAS PITÁGORAS; CLÁUDIA DANYELLA A. LEÃO6, FACULDADES 
UNIDAS DO NORTE DE MINAS GERAIS

Introdução: A retina é a camada em que estão alojadas as células que recebem luz e en-
viam a imagem ao cérebro. Com o excesso prolongado de açúcar no sangue, as células 
se deterioram  tornando-se mais permeáveis, possibilitando a formação de edema. Além 
disso, pode ocorrer o acúmulo de material na parede dos vasos levando a um bloqueio 
do fluxo de sangue. Essas lesões podem ocasionar vazamento de fluido ou de sangue e 
levar à distorção das imagens captadas pela retina. Esse fenômeno é chamado de retino-
patia diabética (RD). Atualmente, pode-se encontrar vários estudos relacionando os efei-
tos do Diabetes Mellitus sobre a autoestima do paciente, sobre sua capacidade de aderir 
ao tratamento e sobre sua qualidade de vida. Objetivos: Compreender o significado e 
as transformações na vida dos pacientes portadores de retinopatia diabética. Material e 
Métodos: Estudo descritivo, qualitativo, realizado em uma Clínica Oftalmológica locali-
zada no Norte do Estado de Minas Gerais, em maio de 2015. Participaram do estudo oito 
pacientes diabéticos tipo 1 com diagnóstico de retinopatia diabética. Para produção dos 
dados foram utilizados dois instrumentos com dois blocos temáticos: um de caracteriza-
ção do perfil sócio-demográfico e um roteiro semi-estruturado, elaborado pelos autores. 
O desenvolvimento do estudo respeitou as normas nacionais e internacionais de ética em 
pesquisa envolvendo seres humanos, sendo o projeto aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Soebras, sob o parecer nº 245.723. Resultados: A análise das falas dos sujeitos 
estruturou três categorias centrais que articulam a vivências dos mesmos frente à retino-
patia diabética, a saber: O significado da retinopatia, Experiências adquiridas com o diag-
nóstico de retinopatia diabética e Relações interpessoais advindas da retinopatia diabéti-
ca. Conclusões: A retinopatia diabética representa na vida dos pacientes transformações 
intensas, as relações com as outras pessoas se veem alteradas, a atividades da vida diária e 
a forma de vivenciar e “enxergar” o mundo também são profundamente transformadas. O 
significado da doença e a forma como o paciente a encara sofre influência da conduta do 
profissional, que deve educar, explicar e apoiar o paciente e sua família no enfrentamento 
da doença, pois o paciente não adoece sozinho.
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A PERCEPÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE FRENTE À VISITA 
DOMICILIAR

MARISA ANDRADE FONSECA1; RENÊ FERREIRA DA SILVA JUNIOR2; CARLA 
ARAÚJO MONTEIRO MOLES3, THIAGO PATRIKE FERNANDES DANTAS4, 
ISAURA PEREIRA AZEVEDO5, JULIMARY LARISSA MENDES OTTONI6

1Acadêmica do Curso de Enfermagem das Faculdades Santo Agostinho. 
2Enfermeiro. Faculdades Unidas do Norte de Minas Gerais
3Fisioterapeuta. Faculdades Santo Agostinho
4Acadêmico de Medina. Faculdades Integradas Pitágoras
5Enfermeira. Faculdades Unidas do Norte de Minas Gerais
6Professora Curso de Odontologia e Enfermagem das Faculdades Unidas do Norte de Minas 
Gerais, Especialista em Saúde da Família pela Universidade Estadual de Montes Claros.
* Autor correspondente: E-mail: renejunior_deny@hotmail.com

Introdução: a Estratégia Saúde da Família é o modelo de atenção à saúde vigente atual-
mente como eixo estruturante do Sistema de Saúde Brasileiro, onde a ideia central é o 
atendimento as famílias de um determinado território por uma equipe composta basi-
camente por um Médico, um Enfermeiro, um Auxiliar de Enfermagem e seis Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS). O profissional Agente Comunitário de Saúde surgiu em 
meados da década de 80 no Ceará para combater uma calamidade no estado e, desde 
então, a profissão que é reconhecida pela lei 10.507 de julho de 2002 só vem crescen-
do. Os ACSs são responsáveis pelo acompanhamento das famílias; suas atribuições são, 
sobretudo, a promoção de saúde e ações de prevenção estabelecidas de acordo com as 
necessidades de saúde do território no qual os agentes atuam. Assim, há a necessidade 
de avaliação de suas condutas frente à comunidade, já que os mesmos são os alicerces da 
Estratégia Saúde da Família vivenciando e identificando na comunidade seus problemas 
Objetivo: compreender a visão dos Agentes Comunitários de Saúde acerca da visita do-
miciliar. Material e Métodos: trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo 
realizado em equipes de Saúde da Família atuantes em Montes Claros-MG, no período de 
agosto de 2011, em que participaram do estudo 19 ACS, o instrumento de coleta de dados 
foi à entrevista semi-estruturada, a análise de dados ocorreu à luz da análise temática, este 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa/Funorte, consubstanciado pelo 
nº01854/11. Resultados: a análise dos discursos possibilitou a construção de unidades 
temáticas em um tema central: “A visão do Agente Comunitário de Saúde acerca da visita 
domiciliar”. As unidades temáticas depreendidas deste tema foram: A visita domiciliar na 
percepção dos ACS; Fatores dificultadores na realização da visita domiciliar; O fazer do 
agente comunitário. Conclusões: o ACS entende que a visita domiciliar é o momento de ir 
à residência a fim de conhecer a família, identificar os problemas e promover a saúde por 
meio da prevenção. As situações apontadas como dificultadoras para a realização da Visita 
Domiciliar, foram: a incompreensão da comunidade sobre o papel do ACS e ineficiência 
da coordenação do cuidar. Quanto ao fazer do ACS, ênfase foi dada ao acompanhamento 
de condições de saúde e a educação em saúde.
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ANÁLISE DE ASPECTOS RELACIONADOS À HIPERTENSÃO ARTERIAL NA 
CIDADE DE PORTEIRINHA, MG: UMA ABORDAGEM QUANTITATIVA

KELLY FRANCYANNY GOMES FREITAS1, MARTA DANIELA COSTA ALVES1, 
FLÁVIA DAYRELL FRANÇA1.

1Faculdade de Farmácia, Faculdades Santo Agostinho, Montes Claros, MG.

Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) representa uma das doenças mais 
prevalentes no Brasil e no mundo. É considerado um dos principais fatores de risco modi-
ficáveis, sendo um dos mais importantes problemas de saúde pública e reconhecida como 
um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento do acidente vascular 
cerebral e infarto do miocárdio. Objetivo: Analisar os aspectos relacionados à hiperten-
são arterial na cidade de Porteirinha, MG. Metodologia: A coleta de dados foi realizada 
através de entrevistas com 60 (sessenta) pacientes hipertensos, através de um questionário 
estruturado contendo questões fechadas e semiabertas. Estes pacientes hipertensos adqui-
rem os medicamentos anti-hipertensivos de forma gratuita através do programa Farmácia 
Popular no qual necessitam apresentar o receituário médico e os documentos pessoais. 
Este projeto foi encaminhado a um comitê de ética em pesquisa e apresentou-se adequado 
aos princípios éticos preconizados pela resolução 466/12 e recebeu aprovação, conforme 
o parecer: 1.045.013. Resultados: Foi verificado uma proporção de 56,7 % de mulheres 
na entrevista. Dos pacientes, 86,70% tem idade superior a 40 anos e 13,30% com idade 
entre 19 a 39 anos. O Índice de Massa Corporal (IMC) da maioria foi classificado em peso 
saudável (33,3%) e sobrepeso (38,3%). Dos entrevistados, 53,3% afirmaram possuir outra 
doença, sendo as mais frequentes diabetes e hipercolesterolemia (25,7% e 31,4% respecti-
vamente). A maioria dos pacientes (75%) relatou aferir a pressão arterial frequentemente 
e 86,7% relataram aderir ao tratamento não farmacológico. Quanto ao tratamento far-
macológico, os anti-hipertensivos mais utilizados foram a hidroclorotiazida (34,30%), a 
losartana (29,5%) e o captopril (13,30%). Sessenta e oito por cento (68%) dos pacientes re-
ceberam orientações médicas quanto ao tratamento, sendo 12% com farmacêuticos, 14,7 
% com outros profissionais da saúde (enfermeiros, nutricionistas, etc.) e apenas 5,3% não 
receberam orientações. Conclusões: A população se encontra bem orientada e consciente 
sobre a importância em relação á enfermidade e adesão ao tratamento tanto farmacoló-
gico como não farmacológico. Apesar dos hábitos saudáveis, têm-se um alto índice de 
hipercolesterolemia e diabetes, fatores que precisam ser melhorados.

Palavras-chave: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS); Adesão ao tratamento; Orienta-
ção.
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ANÁLISE DE FATORES SOCIODEMOGRÁFICOS E USO DE DROGAS: 
INVENTÁRIO, TRIAGEM E DOMÍNIOS DE CARACTERÍSTICAS SOBRE O USO 

DE ÁLCOOL EM UMA AMOSTRA DE BASE ESCOLAR DE ADOLESCENTES 
BRASILEIROS

JOÃO LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS1; JÉSSICA NAYARA BASÍLIO SILVA1; 
KAMYLLA TEIXEIRA SANTOS1; VICTOR HUGO DANTAS GUIMARÃES 1; 
ADÍLIO LUIZ DE FRANÇA1; DARLYSON SANTOS SILVA1.

1Acadêmicos do Curso Ciências Biológicas Bacharelado da UNIMONTES.

Introdução: Neste estudo, nós investigamos a prevalência do consumo de bebidas alcoó-
licas em uma amostra de base escolar de adolescentes brasileiros do ensino fundamental, 
em unidades de ensino tanto públicas quanto privadas. Além disso, analisamos o uso de 
álcool pelos adolescentes de acordo com fatores sociodemográficos e os domínios do uso 
de drogas a partir de um questionário de triagem de inventário. Material e Métodos: 
Cada adolescente selecionado neste estudo foi escolhido aleatoriamente e totalmente por 
acaso a partir de uma lista completa dos alunos obtidos a partir de secretário de Educação 
do município. O estudo foi realizado com o consentimento dos adolescentes e de seus 
familiares.

As características socioeconômicas foram obtidas a partir da amostra de adolescentes uti-
lizando parte do Inquérito de Saúde Oral brasileira. Para fins de análise, as variáveis inde-
pendentes que avaliam características sociodemográficas foram classificados da seguinte 
forma: sexo, cor da pele, área de residência, número de pessoas no domicílio, renda indi-
vidual, tipo de escola e renda familiar.

Após a aplicação do questionário sociodemográfico, foi realizada, utilizando-se o Drug 
Use Screening Inventory-revised (DUSI), um questionário autoaplicável, que é utilizado 
para quantificar a gravidade dos problemas que são comumente associados ao consumo 
de drogas lícitas e ilícitas. O questionário baseia-se nos seguintes aspectos: uso de subs-
tâncias / abuso, padrão de comportamento, estado de saúde, perturbações psiquiátricas, 
competência social, sistema familiar, ajustamento escolar, ajuste de trabalho, relações com 
seus pares e lazer / recreação.

O consumo de álcool pelos adolescentes (usuário versus não-usuário) foram consideradas 
as variáveis dependentes do estudo. Na análise uni variada, foram utilizados os testes exa-
tos de Pearson Chi-quadrado e de Fisher para as variáveis categóricas, a fim de comparar 
as proporções de uso de álcool de acordo com variáveis sociodemográficas. A análise es-
tatística mostra uma confiança superiores a 95%, onde todos os valores de p menores que 
0,05 foram considerados significativos.

Resultados: Inicialmente, um total de 294 adolescentes responderam aos questionários. 
No entanto, 67 adolescentes (22,8%) foram excluídos da amostra após a avaliação da esca-
la mentira do questionário. No final, uma amostra de 227 indivíduos para análise foi con-
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siderado neste estudo. As características sociodemográficas de adolescentes selecionados 
são apresentadas na tabela 1. 

A idade média foi de 15,46 (± 1,138 anos), variando de 14 a 17 anos. A maioria dos ado-
lescentes foram categorizados como não usuário de álcool (69,2%) considerando os 30 
dias anteriores ao estudo. Entre os adolescentes usuários de álcool, o consumo ocasional, 
regular, e pesado de álcool foi observado em 21,1%, 7,5% e 2,2% dos adolescentes, respec-
tivamente.

As prevalências de consumo de outras substâncias lícitas e ilícitas em nossas amostras 
no mês anterior ao estudo foram: tabaco: 2,20%, cannabis: 0,88%, inalantes / solventes: 
1,32%, cocaína: 0,44%, tranquilizantes: 2,64%, anfetaminas: 0,88% , esteroides e anaboli-
zantes: 1,32% e ecstasy: 1,32%.
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ANÁLISE DO ESTILO DE VIDA, PERFIL SOCIOECONÔMICO E UTILIZAÇÃO 
DE MEDICAMENTOS EM INDIVÍDUOS HIPERTENSOS 

AMILTON RICARDO MOTA DA SILVA1; IZÂNIA CAROLA BATISTA SANTOS1; 
NAYARA GONÇALVES PEREIRA1; FLÁVIO JUNIOR BARBOSA FIGUEIREDO4*

1Acadêmico do Curso de Farmácia das Faculdades Santo Agostinho.
2Farmacêutico, Mestre em Ciências da Saúde, Professor das Faculdades Santo 
Agostinho e das Faculdades Unidas do Norte de Minas.
*professorflaviofigueiredo@gmail.com

Introdução: A hipertensão arterial é uma doença caracterizada pela elevação crônica da 
pressão arterial sistólica e/ou pressão arterial diastólica que possui alto risco de mortali-
dade, devido as suas complicações cardiovasculares. Acredita-se que no Brasil, a cada dez 
habitantes, dois sejam hipertensos. Estudos epidemiológicos mostram que, em alguns ca-
sos, o estilo de vida do indivíduo hipertenso pode interferir no curso da doença e, inclusi-
ve, no sucesso tratamento. A realização de trabalhos que visam identificar o estilo de vida, 
perfil socioeconômico e a utilização de medicamentos nessa população é importante para 
o direcionamento de políticas públicas de saúde nesse âmbito. Objetivos: Caracterizar 
o estilo de vida, perfil socioeconômico e a utilização de medicamentos entre indivíduos 
hipertensos em uma cidade do Norte de Minas Gerais. Métodos: Esse trabalho trata-se de 
um estudo epidemiológico do tipo transversal descritivo, realizado consoante à Resolução 
466/12 do CNS, do qual participaram 29 indivíduos hipertensos de uma cidade do Norte 
de Minas Gerais. A escolha da amostra ocorreu de forma aleatória e não probabilística. 
O instrumento de pesquisa baseou-se em um questionário semiestruturado aplicado aos 
sujeitos de pesquisa após o seu livre consentimento esclarecido. Os dados obtidos foram 
tabulados e analisados utilizando o software Microsoft Excel. Resultados: Do total de 
entrevistados, cuja idade variou entre 47-76 anos, 62% correspondeu ao gênero feminino, 
72,4% apresentam ensino médio incompleto e 52% têm renda familiar entre R$ 240,00-
1.200,00. O estado civil predominante foi casado (55%) seguido de viúva (o) (28%). O 
sedentarismo prevaleceu entre mulheres (61%). 72% e 84%, dos sujeitos de pesquisa, res-
pectivamente, não fazem uso de cigarro e bebida alcoólica. Dos participantes da pesquisa, 
69% possuem mais de 10 anos de diagnóstico de hipertensão, 93% adquirem medicamen-
tos com prescrição médica, sendo orientados (97%) quanto o seu uso. Os medicamentos 
mais utilizados, em ordem decrescente, foram: hidroclorotiazida, captopril, anlodipina, 
losartana e furosemida. Conclusão: A hipertensão e uma doença comum entre idosos 
e indivíduos sedentários. A utilização de medicamentos é apoiada por programas assis-
tenciais, o que contribui para o sucesso da terapia. A caracterização dos aspectos sociais, 
econômicos e de estilo de vida dos hipertensos contribui para o processo de avaliação das 
política públicas de saúde direcionadas para essa população. 
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ANÁLISE ECONÔMICA DAS CONSEQUÊNCIAS DA GRIPE AVIÁRIA NO 
BRASIL

ANA PAULA FERNANDES LOPES DA SILVA¹*; LÍVIA MONÇÃO PEREIRA; 
NATHÁLIA ALVES SANTOS; FLÁVIO JÚNIOR BARBOSA FIGUEIREDO²*

1Acadêmicos do Curso de Farmácia das Faculdades Santo Agostinho.
2Farmacêutico, Mestre em Ciências da Saúde, Professor das Faculdades Santo 
Agostinho.
*professorflaviofigueiredo@gmail.com

Introdução: A gripe aviária é resultado da infecção das aves pelo vírus da influenza, que 
de acordo com a capacidade de provocarem doença leve ou grave nesses animais, são 
classificadas de baixa ou de alta patogenicidade. As autoridades sanitárias têm se preocu-
pado com a gripe aviária, pois o vírus H5N1 está se espalhando por diferentes em todo o 
mundo, além do fato de o Brasil ser o principal produtor e exportador mundial de frango. 
Um surto de gripe aviária pode se tornar um problema de saúde pública. Objetivos: Este 
estudo revisou literaturas científicas especializadas com o objetivo de avaliar as conse-
quências que surtos de gripe aviária podem causar na economia brasileira. Metodologia: 
Realizou-se uma revisão de literatura descritiva tendo como base artigos encontrados na 
plataforma da Scielo publicado entre 2008 a 2015 buscados utilizando palavras-chaves 
“H5N1”; “gripe aviária”; “influenza aviária”. Resultados: A ocorrência de surtos de gripe 
aviária próximos a regiões produtoras e exportadoras podem gerar restrições sanitárias 
sobre as vendas externas. Para os principais estados exportadores do Brasil, isso causa 
menor demanda internacional e queda da produção local. A identificação do vírus H5N1 
nos produtos avícolas, embora possa representar um risco à saúde humana, é uma das va-
riáveis de decisão no consumo. Em consequência da queda na avicultura, outros produtos 
acabam tendo um aumento na procura principalmente por carnes bovinas e suínas, que 
atingem também a oferta de emprego e o aumento da renda local. Conclusões: O surto de 
gripe aviária provoca a queda na produção de produtos avícolas devido ao baixo consumo 
dos clientes nacionais e países importadores, atingindo a oferta, renda e o desemprego 
local. A percepção de risco por parte dos consumidores nacionais e a reação dos países 
compradores são os postos-chave na determinação do impacto econômico que surtos de 
gripe aviária geram.
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ANÁLISE ESTATÍSTICA DO DESGASTE DE SUPERFÍCIES EM RESINAS 
ODONTOLÓGICAS 

LOPES, M. P.; COURA, K. V.; BARBOSA, C.; ALMEIDA, A. O.;
Mestre; Mestre; Mestrando; Especialista

1. INTRODUÇÃO

Nessa revisão bibliográfica faremos uma análise estatística do desgaste de superfície em 
resinas odontológicas baseada na pesquisa: Surface deterioration of dental materials af-
ter simulated toothbrushing in relation to brushing time and load, escrito por S.D. 
Heintze, M. Forjanic, K. Ohmiti e V. Rousson e publicada na Revista Dental Materials 
em 2010, onde foram avaliadas as variações da rugosidade e brilho em nove materiais 
compósitos e dois materiais cerâmicos utilizados em odontologia após escovação simula-
da na superfície em relação a parâmetros de tempos pré-definidos.

1.1 Objetivo

Mensurar a variação da rugosidade da superfície e do brilho de materiais odontológi-
cos contemporâneos, resinas compostas e cerâmicas, antes e após escovação simulada em 
uma solução de dentifrício, em função do tempo de escovação e carga. “A rugosidade da 
superfície e brilho de materiais odontológicos mudam com o tempo de escovação e com 
a carga aplicada durante esta, portanto, materiais diferentes podem ser classificados em 
uma escala de resultados do pior para o melhor”. (HEINTZE et al., 2010)

1.2 Rugosidade Superficial

Parra et al. (2006) define o termo rugosidade “[...] como um conjunto de irregularidades, 
fundamentalmente saliências e reentrâncias, que caracteriza uma determinada superfície 
[...]”.  As superfícies dos materiais apresentam irregularidades quando observadas em de-
talhes. Estas irregularidades são provocadas por sulcos ou marcas deixadas pelos proces-
sos de fabricação que atuou sobre a superfície da peça ou pelo desgaste decorrente de sua 
utilização. A importância do estudo do acabamento superficial aumenta exponencialmen-
te em sintonia com os avanços tecnológicos dos materiais modernos. O conhecimento 
dos parâmetros existentes em um acabamento superficial é de fundamental importân-
cia onde houver desgaste, atrito, corrosão, aparência, resistência à fadiga, transmissão de 
calor, propriedades óticas, escoamento de fluidos e superfícies de medição. O atrito e o 
desgaste “são respostas de um sistema tribológico, coeficientes de atrito e de desgaste são 
parâmetros que descrevem o estado do contato entre os corpos, e eles podem ser tratados 
como propriedades dos materiais”. (KATO, 2005, p.151).

1.3 Biomateriais e Odontologia

O termo Biomaterial é definido, em sentido amplo, como qualquer material farmacolo-
gicamente inerte capaz de interagir com um organismo vivo, não induzindo reações ad-
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versas no sítio de implantação ou mesmo sistemicamente. Os biomateriais podem ser: 
Polímeros sintéticos e macromoléculas naturais (ex.: biopolímeros), metais, cerâmicos ou 
compósitos, geralmente são manufaturados ou processados para se adequarem à utiliza-
ção em dispositivos médico/odontológico que entram em contato íntimo com proteínas, 
células, tecidos, órgãos e sistemas orgânicos.

Um dos critérios para a seleção do biomaterial a ser utilizado são as propriedades físicas e 
mecânicas do material, como a Resistência Mecânica, Resistência a Fadiga e a Rugosidade. 
“Além da biocompatibilidade, os biomateriais devem possuir biofuncionalidade, ou seja, a 
capacidade de desempenhar apropriadamente a função desejada, dada as suas proprieda-
des mecânicas, físicas, e químicas” (PARRA, 2006, p.15).

Os biomateriais odontológicos representam uma classe específica dentro dos materiais 
biológicos utilizados em Odontologia.

A Odontologia ou Medicina Dentária é a área da saúde humana que estuda e trata o siste-
ma estomatognático que compreende a face, pescoço e cavidade bucal, abrangendo ossos, 
musculatura mastigatória, articulações, dentes e tecidos. O Cirurgião Dentista ou Médico 
Dentista é o profissional que atua nessa área e geralmente é o responsável pelos estudos e 
desenvolvimentos voltados para a integridade e saúde bucal.

Pesquisas antropológicas e arqueológicas mostram que nas comunidades 
primitivas havia preocupação com a substituição de elementos dentários 
perdidos. Uma mandíbula de origem Maya, datada dos anos 600 D.C., 
continha três pequenos fragmentos de coral substituindo os dentes incisi-
vos inferiores. Por meio de exames radiográficos, observou-se a formação 
de osso compacto em volta destes fragmentos. Dessa forma, esses foram 
considerados os mais antigos implantes aloplásticos colocados com su-
cesso em uma pessoa viva no mundo. (JÚNIOR, GARRFA, 2007)

2. METODOLOGIA

Foram selecionados onze materiais: nove resinas compostas microparticuladas (Adoro, 
Filtek Supreme e Heliomolar), microhíbridas (Four Seasons e Tetric Evo-Ceram), híbridas 
(Compoglass F, Targis, Tetric Ceram) e macrohíbridas (Grandio), além de duas cerâmicas 
(IPS Empress e IPS design polidas).

Oito cilindros (10 x 6 mm) foram fabricados para cada um dos materiais testados, e após 
limpeza e secagem, as superfícies foram polidas em politriz com lixas abrasivas e solução 
não aglomerante. Segundo (HEINTZE et al., 2010, p.308),  [...] a superfície foi polida com 
lixa de papel abrasivo com água corrente usando um dispositivo de polimento (Phoenix 
4000) [...]. “O polimento reduz abruptamente a rugosidade e gera superfícies que apre-
sentam elevada reflexão especular e nitidez da imagem refletida, conferindo o brilho e a 
textura que são características altamente valorizadas nesta tipologia de produto”. (PARRA 
et al.,2006 ).
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 Em seguida, foram submetidas à escovação simulada em solução de dentifrício: água 
deionizada na proporção 1:1, (HEINTZE et al., 2010, p.308),  [...] para a escovação simu-
lada, uma suspensão de pasta de dentes foi preparada por mistura de 150 g de pasta de 
dentes anti-cárie, com uma abrasividade relativa, num misturador magnético durante 10 
min[...], sendo as escovas utilizadas para a simulação submetidas à carga de 100g, 250g e 
350g, por um período de 10 horas num total de 72.000 ciclos.

Para a simulação, escovas com cerdas arredondadas foram utilizados 
com uma carga de 100 g, 250 g ou 350 g durante um período de 10h 
(72.000 ciclos) foram avaliados a rugosidade da superfície e brilho em 
intervalos de tempo de 1 hora (7200 golpes). As cargas diferentes foram 
realizados por montagem de pesos sobre a cabeça da escova. A carga 
foi medida com um sensor de carga em um teste de carga estática, para 
cada local de teste. Após 10 h, as cabeças de escova e pasta de dentes 
foram substituídas. Antes das medições os materiais foram limpos em 
água corrente. (HEINTZE et al., 2010)

A rugosidade de superfície (Ra – μm) e o brilho foram aferidos a cada hora (7.200 ciclos) 
através de dispositivos específicos. O brilho da superfície foi medido com um aparelho 
especial. 

O princípio de medição deste dispositivo é baseado em um feixe de luz 
que atinge a superfície. O medidor de brilho mede a intensidade da luz 
reflectida e compara-o com um valor de referência. Antes, o medidor de 
brilho foi calibrado por comparação dos resultados com a placa de ca-
libragem, o qual tem um valor de referência de 95,5, bem como através 
da verificação do ponto zero para excluir valores negativos. (HEINTZE 
et al., 2010)

Os dados foram submetidos à análise estatística através da Análise de Variância. “A mé-
dia de rugosidade Ra foi transformada com a utilização de uma função logarítma, a fim 
de se apróximar com maior precisão há uma distribuição normal, utilizando a tabela de 
Probabilidade. Todo o processo de deterioração foi analisado separadamente para cada 
material, utilizando estudos estatísticos”. (HEINTZE et al., 2010)

3 RESULTADOS

Após a ocorrência do experimento, e o tratamento estatístico dos dados, foi gerado um 
gráfico Boxplots de todas as amostras com a ajuda de um software gerador de planilha 
eletrônica (Figura – 1) que facilitou o entendimento dos resultados.



815

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

Figura 1 - Boxplots de diferenças de brilho de superfície e de rugosidade em um dos experimentos. Fonte: 
HEINTZE et al., 2010

O experimento também possibilitou classifi car materiais de acordo com deterioração total 
agrupada ao longo dos três cargas. Os materiais cerâmicos obtiveram as menores dete-
riorações, enquanto material de TC mostrou a pior deterioração brilho, e material TAR a 
deterioração pior rugosidade. Na Figura 2 os autores mostram a deterioração de três dos 
materiais ao longo do tempo 10h de escovação em relação à carga de brilho de superfície.

Figura 2 - A média do brilho de superfície de três materiais em relação à carga e tempo de escovagem (F1 
= 100 g, 250 g = F2, F3 = 350 g). Fonte: HEINTZE et al., 2010.

Para o brilho podemos classifi car os materiais em três categorias. Para 
materiais de FOS, COG, SUP, GRA, TAR, TC e do TCE, a hipótese de 
uma maior deterioração em F2 e F3 do que em F1 foram mais obser-
vados. Para materiais cerâmicos EMP e DSI, brilho permaneceu prati-
camente constante ao longo do tempo. Finalmente, para materiais de 
ADO e HEL, deterioração em F1 foi pior do que, tanto a F2 e F3. (HE-
INTZE et al., 2010)

A Figura 3 mostra a relação entre a deterioração do brilho deterioração e rugosidade me-
dido em dois pontos sucessivos (a partir de T1-T0 para T10-T9). “Como esperado, estas 
correlações foram negativas e a maioria delas eram grandes, com exceção dos materiais 
cerâmicos, para a qual houve apenas pouca variabilidade entre as medições (devido à falta 
de degradação)”. (HEINTZE et al., 2010)
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Figura 3 - Gráfi co de dispersão. Fonte: HEINTZE et al., 2010. 

4. CONCLUSÕES

Ao fi nal dos seus experimentos, os pesquisadores Heintze, Forjanic, Ohmiti e Rousson, 
fazem um questionamento importante: “Qual é o signifi cado clínico da rugosidade su-
perfi cial de materiais restauradores?” (HEINTZE et al., 2010), e eles encontram a seguinte 
resposta:

A resposta deve de ser dividida em duas partes: por um lado, a rugosi-
dade infl uência na aparência e na estética da restauração, descoloração 
e desgaste, e visualmente e sensitivamente pode ser verifi cado pelo den-
tista e o paciente, em segundo lugar, as consequências biológicas em 
relação à saúde periodontal, em especial a ocorrência de gengivite e o 
desenvolvimento de cáries secundárias têm de ser examinado. Vários 
factores, incluído escovação, contribuir para a desintegração dos mate-
riais dentários. Ensaios clínicos prospectivos que compararam cerâmica 
com resina composta e folheados de cerâmica, com a resina confi rmar 
que a aparência estética da cerâmica é signifi cativamente mais estável do 
que a dos compostos. A superfície do compósito se desintegra ao longo 
do tempo, o que conduz a manchas, rugosidade, e um maior desgaste. 
A aparência estética pode ser melhorada através de um novo polimento 
da superfície. (HEINTZE et al., 2010)

A Deterioração durante a escovação simulada de compósitos e cerâmicos das amostras 
medidas via brilho da superfície e dos parâmetros de rugosidade superfi cial ao longo de 
um período de 10 h e utilizando três diferentes cargas. As hipóteses foram parcialmente 
confi rmada e em parte rejeitada:

1. A degradação do Brilho da superfície e o aumento da rugosidade da 
superfície na maior parte dos materiais compósitos aumentaram com 
o aumento do tempo de escovagem e de carga, excepto para o material 
microparticulado e Heliomolar Adoro o que melhorou a cargas mais 
elevadas. Materiais cerâmicos manteve praticamente inalterada.

2. Para avaliar o potencial de deterioração de um material compósito, 
a simulação de escovação de 10h é necessária, uma vez que apenas em 
alguns materiais compósitos híbridos o processo de deterioração foi 
praticamente completada após 5 horas de escovação.
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3. O principal problema encontrado nesta análise foi a variação de resul-
tados apresentados no mesmo experimento, o que levou a uma série de 
interações significativas. Seria interessante repetir tal análise utilizando 
novas medições e amostras de materiais diferentes para obter uma me-
lhor estimativa da variabilidade verdadeira. (HEINTZE et al., 2010

Acredito que experimentos como o apresentado, são de fundamental importância para o 
desenvolvimento de novos materiais e melhoria dos materiais existentes. Pude verificar 
durante o processo de revisão bibliográfica a grande preocupação dos pesquisadores no 
que diz respeito a procedimentos, parâmetros e normas, isso garante a integridade das 
pesquisas e a seriedade dos envolvidos. Por fim compartilho aqui o meu desejo de parti-
cipar da implementação e continuidade de pesquisas relacionadas a aspectos tribológicos 
encontrados em biomateriais, especialmente na área de Odontologia.
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ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE POVOS TRADICIONAIS INDÍGENAS: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA
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OLIVEIRA ANDRADE ²; ALANNA FERNANDES PARAÍSO ²

1Acadêmicos de Enfermagem.
2Mestres em Ciências da Saúde.

Introdução: O projeto buscou fomentar nos acadêmicos do curso de enfermagem a refle-
xão sobre povos e comunidades tradicionais, garantindo seus direitos de saúde e valoriza-
ção à sua identidade, suas formas de organização e suas instituições. Objetivo: Promover 
ações de saúde, aprimorando o conhecimento dos alunos aos hábitos de vida, costumes, 
condições de moradia, saúde e a cultura de povos indígenas. Metodologia: A proposta 
de extensão foi idealizada pelo Grupo de Extensão de Enfermagem das Faculdades Santo 
Agostinho. O público alvo foram povos indígenas Xakriabás, pertencentes ao município 
de São João das Missões, situado na região norte do estado de Minas Gerais. Participaram 
em média 2 mil índios de 32 diferentes aldeias da região, além de povos quilombolas, 
para comemoração do Dia Nacional do Índio. Os acadêmicos idealizadores do projeto 
participaram da programação local elaborada pelo Cacique Domingos Nunes de Oliveira, 
em parceria com a Secretaria de Saúde de São João das Missões, nos dias 18 e 19 de abril 
de 2015. Participaram das ações: acadêmicos de enfermagem e docentes das Faculdades 
Santo Agostinho, além de colaboradores externos como: cirurgiões-dentistas, enfermei-
ros, acadêmicos de medicina e médico mastologista. Os atendimentos para promoção da 
saúde e prevenção de agravos incluíram: aferição da glicemia capilar, Pressão arterial, ava-
liação do Índice de Massa Corporal, atendimentos médicos, agendamento de mamogra-
fias, atividades educativas sobre câncer de mama, próstata e útero, e orientações diversas. 
Resultados: Os resultados alcançados foram satisfatórios, pois muitas pessoas foram aten-
didas e instruídas sobre hábitos saudáveis de vida na alimentação, práticas de atividades 
físicas entre outros diversos cuidados. No total 347 pessoas foram atendidas. Destaca- se 
a receptividade e o interesse da população indígena com os acadêmicos e profissionais de 
saúde presentes, tornado uma viagem prazerosa e gratificante pela experiência grandiosa 
e rica adquirida. Assim, o projeto gerou oportunidade para os moradores conhecerem 
sobre o tema abordado, tendo facilitado o desencadeamento de novos conceitos sobre saú-
de, levando a concretização de uma proposta de impacto para a comunidade. Conclusão: 
Essa experiência mostra a extrema importância das ações de extensão para a formação 
acadêmica e comunidade, por ser um facilitador da difusão do conhecimento nas ativida-
des de assistência à saúde. Contribui ainda para a formação de profissionais transculturais, 
com experiências em ações que integra os eixos: ensino, pesquisa e extensão. 
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Introdução: Embora a Constituição Federal traga a garantia de que “a saúde é um direito 
de todos e um dever do Estado”, a saúde como estado de completo bem-estar físico, mental 
e social, e não apenas a ausência de doenças é uma condição inatingível no sistema pri-
sional convencional brasileiro, caracterizado como um ambiente propício à proliferação 
de epidemias e ao contágio de doenças. Os desafios de se conseguir oferecer assistência à 
saúde se agravam quando se trata de pessoas que estão privadas de sua liberdade. Obje-
tivos: Analisar a assistência à saúde do preso no sistema prisional tradicional brasileiro e 
descrever os desafios de se garantir este direito, apontando soluções. Material e Métodos: 
este trabalho é fruto de pesquisa do grupo de estudo da Faculdade Vale do Gorutuba para 
a divulgação, implantação e consolidação do método da Associação de Proteção e As-
sistência ao Condenado (APAC) em Janaúba/MG. Trata-se de uma revisão de literatura, 
onde se analisou publicações que contemplavam a temática proposta, foram utilizados 
os descritores: Assistência à Saúde do preso, Direito à Saúde e Metodologia APAC. Re-
sultados: Quando são presas, as pessoas trazem problemas de saúde, vícios e transtornos 
mentais, que são gradualmente agravados pela precariedade das condições de moradia, 
alimentação e saúde das unidades prisionais. O conceito de saúde da Organização Mun-
dial de Saúde é inatingível no atual sistema, onde quase metade dos estabelecimentos não 
possui cama para todos os presos e quase um quarto não tem colchão para todos dentre 
outros problemas. É preciso avançar, ir além do ato de vigiar e punir, para o ato de cuidar. 
Nesse sentido, as APACs, com a humanização das penas, têm muito a ensinar. Quando se 
defende que os presos usufruam as garantias previstas em lei durante o cumprimento de 
sua pena privativa de liberdade, a intenção não é dar-lhes privilégios, e sim oportunizar 
a produção de novos significados e perspectivas de vida, enquanto cidadão. Conclusões: 
Acredita-se que a criação de novos caminhos, abertura de novas possibilidades nos cuida-
dos de saúde dos presos, possa efetivar a assistência como direito e como garantia. É preci-
so avançar nas perspectivas que trazem para o campo do cuidado em saúde e da produção 
da vida na sociedade brasileira. O direito constitucional à saúde universal e de qualidade 
de todos e para todos só é possível se contemplar a população carcerária, e a metodologia 
APAC se mostra como alternativa ao sistema tradicional.
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Introdução: A atuação do farmacêutico em farmácias e drogarias é de suma importân-
cia, são nelas onde a população vai ter o último contato com um profissional da saúde, o 
medicamento representa um instrumento altamente prevalente e impactante, a utilização 
desse, apesar de visar a melhoria da qualidade de vida dos pacientes, também pode ocasio-
nar prejuízos á saúde. Com tudo isso surge um novo conceito de farmácia e drogarias: as 
farmácias comunitárias. Essas são caracterizadas como estabelecimentos farmacêuticos, 
não hospitalares e não ambulatoriais, são comunitárias pelo fato de atenderem pessoas 
que residem e/ ou trabalham próximas a estas farmácias. Objetivos: Este artigo tem como 
objetivo discutir a publicação científica relacionada ás atividades do farmacêutico respon-
sável técnico pelas farmácias comunitárias. Material e Métodos: Trata-se de uma revisão 
bibliográfica realizada através da leitura e observação de todas as publicações nas bases 
Scielo, Medline e Lilacs. Resultados:O atendimento do paciente em farmácias comuni-
tárias acontece em nível de atenção primária á saúde, o fato de serem comunitárias está 
ligado ao atendimento em pessoas que vivem em locais próximos a estas farmácias, mas 
como cobrar do farmacêutico um posicionamento não mercantilista e desvalor da sua 
profissão? As práticas observadas e o discurso dos agentes que revelam que o atendimento 
direto do paciente é realizado mais pelos agentes leigos do que pelo farmacêutico. Con-
clusão: Contudo foi possível traçar o perfil dos profissionais responsáveis pelas farmácias 
comunitária, bem como as dificuldades encontradas por esses profissionais em relação aos 
estabelecimentos mercantilistas, que visão apenas lucros comprometendo a qualidade dos 
serviços prestados.
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Introdução: A Hepatite C é um importante problema de saúde pública, causada pelo ví-
rus HCV que apresenta recorrente tropismo aos hepatócitos. Trata-se de uma doença de 
evolução crônica, muitas vezes assintomática, cujo diagnóstico é dificultado pela apre-
sentação sintomas que são confundidos com outros agravos. A magnitude, a diversidade 
virológica, o padrão de transmissão, a evolução clínica, a complexidade diagnóstica e te-
rapêutica da hepatite viral C impõe a necessidade de estabelecer políticas especificas no 
campo da saúde. A hepatite C é uma doença de notificação compulsória, sendo a coleta 
de dados sobre sua ocorrência um componente das ações de vigilância epidemiológica. 
Objetivo: Identificar o perfil epidemiológico da Hepatite C no Brasil. Métodos: Trata-se 
de um estudo teórico que realizou uma revisão da literatura acerca da Epidemiologia da 
Hepatite C. Foram analisados dados no Ministério da Saúde Brasileiro (Departamento de 
Vigilância Epidemiológica) e em artigos depositados na SciELO publicados entre 2014 e 
2014. Utilizou-se como termos chave: “Hepatite C”, “Cronicidade da Hepatite C”, “Epide-
miologia da Hepatite C”. Resultado: Aproximadamente 3% da população mundial está in-
fectada pelo vírus HCV, o que representa 170 milhões de indivíduos infectados.  Cerca de 
70% a 85% dos casos cronificam. No Sudeste e Sul concentram 86% dos casos notificados 
de Hepatite C no Brasil, sendo a região sudeste responsável por 60% dos casos. O total de 
casos notificados por ano no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 
apresentou alteração significativa no ano de 2013, com aumento de aproximadamente 
49% em relação ao número médio de casos notificados entre 2004 a 2014. É observado 
ainda, que a maioria dos infectados pelo vírus HCV são indivíduos que utilizam drogas 
ilícitas. Conclusão: O perfil epidemiológico da Hepatite C aponta crescente aumento dos 
casos, que se dá principalmente devido à dificuldades de implementação das políticas de 
Saúde Pública no campo.
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Introdução: A Diabetes mellitus tipo 2 é caracterizada por um distúrbio metabólico na 
síntese de carboidratos, proteínas e gorduras. Os pacientes obesos podem apresentar ní-
veis normais ou ligeiramente elevados de insulina em consequência da resistência à insu-
lina desenvolvida por estes indivíduos. Os antidiabéticos podem atuar no cérebro, redu-
zindo a sensação de fome, e no trato digestivo, retardando o esvaziamento do estômago, 
promovendo assim o aumento da saciedade, o que tem sido usado para justificar o uso 
destes medicamentos com finalidade anorexígena no tratamento da obesidade. Objetivo: 
Avaliar o uso de antidiabéticos com finalidade anorexígena por pacientes obesos. Meto-
dologia: Pacientes obesos com Diabetes mellitus tipo 2 foram abordados em uma rede de 
farmácias privada localizada na cidade de Montes Claros – MG entre os meses de julho 
a agosto de 2015. Após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido para 
participação em pesquisa, foi aplicado o questionário semiestruturado aos 119 pacientes 
que aceitaram participar da pesquisa. Os dados obtidos foram submetidos a análises es-
tatísticas. Resultados Parciais: Verificou-se prevalência do sexo feminino (58,8%) na po-
pulação estudada e com predominância na faixa etária acima de 50 anos (82,4%). Obser-
vou-se que 68,9% dos entrevistados apresentaram IMC acima do peso ideal (IMC > 25). 
A maioria dos pacientes (99,16%) relatou fazer uso dos antidiabéticos para tratamento da 
diabetes mellitus e apenas 0,84% com finalidade anorexígena. O medicamento mais utili-
zado pelos entrevistados foi a metformina (82,4%) e a maioria dos pacientes (91,6%) rela-
taram conhecer a finalidade dos antidiabéticos para tratamento da diabetes. As principais 
reações adversas relatadas pelos pacientes durante o uso dos medicamentos antidiabéticos 
foram diarréia (14,3%) e o mal estar (5%), sendo evidenciado que 41,2% dos entrevistados 
tiveram perda de peso. Conclusão: Conclui-se que os antidiabéticos orais, especialmente 
a metformina, pode estar associado à perda de peso em pacientes obesos que fazem uso 
deste medicamento para o tratamento da diabetes mellitus tipo 2, entretanto, faz-se neces-
sário a realização de estudos longitudinais para maiores conclusões.
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Introdução: Ainda sem tradução oficial para o português, usa-se o termo off label para 
se referir ao uso diferente do aprovado em bula ou ao uso de produto não registrado no 
órgão regulatório de vigilância sanitária no País. Com frequência, a prescrição nas fai-
xas pediátricas é baseada em extrapolações de doses e/ou modificações de formulações 
para adultos, ignorando-se completamente as diferenças entre estes e crianças.  Há ainda 
poucas informações sobre a extensão do uso de medicamentos off label em crianças hos-
pitalizadas, dos tipos de medicamentos mais frequentemente prescritos e das caracterís-
ticas dos pacientes que recebem esses medicamentos. Objetivos: Avaliar o uso de medi-
camentos sob regime off label em crianças hospitalizadas. Material e Métodos: Estudo de 
revisão bibliográfica de artigos em periódicos nacionais e internacionais publicados no 
período de 2008 a 2015, disponíveis nas bases de dados pertencentes à LILACS, SCIELO 
e Google Acadêmico utilizando-se os seguintes descritores: “Off label”; “Medicamentos 
em pediatria”; “Crianças hospitalizadas”. Resultados: Medicamentos off label são mais 
extensamente utilizados em unidades de neonatologia, de terapia intensiva e cirúrgica 
pediátrica. Os medicamentos mais comumente prescritos de uso off label em hospitais são 
antibióticos, antiasmáticos, analgésicos e aqueles para uso no  trato gastrintestinal. A faixa 
etária mais atingida com o uso off-label é entre 2 a 12 anos.  Adicionalmente, a utilização 
de medicamentos em regime off label está associada ao risco aumentado de reações adver-
sas na faixa etária pediátrica.  Conclusões: A prescrição de medicamentos off label é uma 
realidade que pode trazer sérios prejuízos à saúde se não forem observadas evidências de 
eficácia clínica. Nesse contexto, o trabalho multiprofissional clínico pode contribuir for-
midavelmente para uma farmacoterapia racional e segura em pediatria.
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Introdução: Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças infecciosas corres-
pondem a 26% da causa de mortalidade no mundo. Os casos de infecções são agravados 
diante das limitações de antibióticos e, principalmente, pela resistência dos micro-orga-
nismos a esses. As plantas medicinais são amplamente utilizadas pela população no tra-
tamento dessas infecções. O Capsicum frutescens L (pimenta vermelha) é muito utilizada 
com finalidade condimentar e medicinal, sendo o seu uso, frequentemente, associado com 
medicamentos convencionais. Isso pode representar um problema, uma vez que os com-
postos químicos presentes na mesma podem interferir no efeito terapêutico dos medica-
mentos. Objetivo: Avaliar a interação in vitro do extrato com Capsicum frutescens L. com 
antimicrobianos de uso clínico. Método: Utilizou-se a técnica de difusão em meio sólido 
com discos de papel filtro. Foram utilizadas 12 cepas de isolados clínicos de Staphilococcus 
aureus (S), Pseudomonas aeruginosa (P) e Escherichia coli (E). Em cada placa contendo 
ágar Nutriente, previamente inoculado com as suspensões dos micro-organismos na esca-
la 0,5 de MacFarland, foram adicionados um disco de antibiótico em sua respectiva con-
centração, embebido com 10μL do extrato na concentração 6,25mg/ml e dois controles, 
um do antibiótico e outro do extrato puro. Foram testados seis antibióticos em triplicatas 
independentes. As placas foram incubadas à 37ºC por 24 horas, quando então se obser-
vou a formação de halos que foram mensurados. Resultado: Observou-se sinergismo da 
associação do extrato com neomicina (Cepas E1, S1 e S2), ciprofloxacino (Cepas E4 e S2), 
ampicilina (Cepa E5) e gentamicina (Cepa S1). O efeito da penicilina foi diminuído em 
associação com o extrato (Cepa S5). Conclusão: O extrato Capsicum frutescens L interfe-
re, in vitro, na atividade da neomicina, ciprofloxacino, ampicilina e penicilina. 
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Introdução: A utilização dos antimicrobianos está entre uma das grandes preocupações 
mundiais em relação ao uso racional de medicamentos. O uso indiscriminado dos mes-
mos nos hospitais é considerado um problema de saúde pública e contribui para o de-
senvolvimento da resistência bacteriana e aumento dos custos dos serviços de saúde. O 
alto consumo de antimicrobianos estar relacionado à ausência de politicas de controle 
dos medicamentos prescritos nos hospitais. Nesse sentido estudos que avaliem a utiliza-
ção de medicamentos, especialmente os antimicrobianos, é importante para subsidiar a 
tomada de decisões em programas que objetivam o uso racional dos mesmos. Objetivo: 
Identificar as principais classes e vias de administração de antimicrobianos prescritos em 
um hospital filantrópico no norte de Minas Gerais. Método: Esse estudo foi realizado no 
período de maio a julho de 2015 em um hospital filantrópico localizado em uma cidade do 
Norte de Minas Gerais. Utilizou-se dados secundários obtidos nos registros hospitalares 
informatizados contendo informações sobre as prescrições realizadas no pronto socorro 
no período em estudo. Os dados foram analisados e tabulados utilizando o Microsoft Ex-
cel. Resultados: O número de prescrições de antimicrobianos no período em estudo foi 
de 2236. Entre as classes mais utilizadas, as penicilinas foram as mais frequentes (35,9%) 
seguidas das cefalosporinas (35,2%), quinolonas (6,4%), nitroimidazólicos (5,7%), lin-
cosamidas (4,7%), aminoglicosídeos (4,7%), macrolídeos (2,8%), glicopeptideos (1,3%), 
sulfonamidas (0,7%) e carbapênicos (0,2%). A principal via de administração utilizada foi 
a endovenosa (56%) seguida da via oral (44%). Conclusão: O número de prescrições de 
antimicrobianos no setor estudado foi elevado. O grupo das penicilinas e cefalosporinas 
foram os mais utilizados. Houve uma prevalecência do emprego da via endovenosa, certa-
mente pela sua ação mais rápida. Esse trabalho possibilitou a identificação dos grupos de 
antimicrobianos mais utilizados contribuindo para o aprimoramento do controle desses 
medicamentos no âmbito hospitalar.
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Introdução: Herpes labial é uma infecção causada pelo vírus Herpes Humana do tipo 1 
(HSV-1) que se dissemina através da saliva infectada ou de lesões periorais ativas. Estudos 
sobre o vírus HSV são extremamente importantes para pesquisas de novos medicamentos 
e tratamentos para combatê-los já que ele é o principal causador da Herpes. Pelo fato de 
ser uma doença transmissível traz grande impacto para a sociedade causando inseguran-
ça e constrangimento tanto ao portador da doença quanto as pessoas envolta. Objetivo: 
Compreender o papel do conhecimento sobre a herpes labial em pessoas infectadas pelo 
vírus HSV-1. Materiais e Métodos: Realizou-se uma revisão de literatura utilizadas nos 
artigos publicados no período de “maio/jun.2009”; “2008”; ”dez.2004”, no banco de dados 
Scielo, utilizando as palavras chaves: “Tratamento da Herpes Labial”; “Herpes Labial na 
População”; “Herpes Labial”. Resultados:O HSV pertence ao grupo adenovírus e sub-
grupo Herpesvirus (causador da herpes), ele forma um grupo de vírus que infecta seres 
humanos e até mesmo animais. É importante não manter contato direto com as lesões 
causadas pelo Herpes e nem compartilhar utensílios pessoais para evitar a transmissão da 
doença. A ocorrência das crises estão relacionada a imunidade baixa do paciente, se ela 
estiver baixa o vírus se replica e destroem as células de defesa. O tratamento da doença 
baseia-se na aplicação de medicamentos como cremes e gel, sendo bem aceitos pelos pa-
cientes. Cerca de 50 a 90% da população adulta apresenta anticorpos circulantes contraiu 
o HSV-1 ou está sujeito a contrair a infecção.É importante conhecer bem a doença da 
Herpes Labial e dos sintomas causados pelo vírus, para que a identificação seja imedia-
ta e então assim serão tomadas medidas de tratamentos corretos e evitando também a 
transmissão para outras pessoas. Conclusão: A herpes labial é uma Infecção fácil de ser 
contraída por altamente contagiosa, porém seu tratamento e prevenções são simples e não 
trazem desconforto ao paciente.
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CONHECENDO OS ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE PAIS DE CRIANÇAS EM 
TRATAMENTO ONCOLÓGICO

LAURA RODRIGUES VIEIRA1, FACULDADES SANTO AGOSTINHO; RENÊ F. 
DA SILVA JUNIOR2, FACULDADES UNIDAS DO NORTE DE MINAS GERAIS; 
GRACIELE A. SANTOS RODRIGUES3, FACULDADES UNIDAS DO NORTE 
DE MINAS GERAIS; LORENA OLEGÁRIO FREITAS4, FACULDADES UNIDAS 
DO NORTE DE MINAS GERAIS; BRUNNA THAÍS COSTA5, FACULDADES 
UNIDAS DO NORTE DE MINAS GERAIS; SILVÂNIA PAIVA DOS SANTOS6, 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Introdução: o câncer é um grupo de enfermidades compreendidas pela sociedade como 
risco iminente de morte. Os dados estatísticos vêm aumentando a cada dia tornando
-o uma questão de saúde pública. Ao se diagnosticar o câncer infanto-juvenil ocorrem 
grandes repercussões individuais e familiares. Os cuidados oferecidos à criança doente 
e a hospitalização fazem com que os membros das famílias se distanciem dos outros que 
ficam em casa, comprometendo a relação familiar. Vivenciar a doença se torna um as-
pecto perturbador, pois a criança/adolescente enferma (o) necessita de dedicação quase 
exclusiva, tornando-se o foco das atenções por parte dos seus cuidadores.  Assim, uma 
interação importante que ocorre na esfera familiar é o abandono do trabalho, que pode 
ser de forma parcial ou total, situação que gera angústia, preocupa e causa sofrimento 
para os pais. Objetivo: conhecer os aspectos psicológicos de pais/cuidadores de crian-
ças em tratamento oncológico. Material e Métodos: estudo descritivo, exploratório, com 
abordagem qualitativa, utilizando os conceitos do Interacionismo Simbólico, realizado 
em clínica oncológica, no período de maio de 2014, tendo como sujeitos dez indivíduos, 
por meio da aplicação de um roteiro semi-estruturado com quatro perguntas. O estudo 
respeitou as normas de pesquisa com seres humanos sendo apresentado ao CEP/Funorte 
sob parecer nº 633.361/2014. Resultados: a análise das falas permitiu a construção de três 
categorias conceituais: Categoria A: O significado do câncer infantil para os pais, Catego-
ria B: As experiências dos pais após o diagnóstico e Categoria C: As relações interpessoais 
dos pais. Conclusões: é fundamental que invista na ação educativa contínua com as mães 
e/ou cuidadores de criança em tratamento oncológico, para que esses encontrem formas 
de conviver com seus familiares de modo que não contrariem seu estilo de vida, pois eles 
são na maior parte os que estão presentes no tratamento de seus filhos doentes. É relevante 
também que os profissionais se sensibilizem para captar as necessidades e dificuldades da 
clientela assistida e disponibilize todo o seu conhecimento diante da realidade vivenciada 
aliando a isso a aplicação de técnicas e conhecimentos específicos. A relação de interde-
pendência entre conhecimento e sensibilidade é garantia de que o cuidado proporcionado 
está fundamentado na visão sistêmica do indivíduo.
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CONTROLE DE QUALIDADE DE COMPRIMIDOS GENÉRICOS DE 
PARACETAMOL 750 MG COMERCIALIZADOS NA CIDADE DE MONTES 

CLAROS – MG

HIGINO FELIPE FERNANDES DOS ANJOS1; JULLYANA RIBEIRO DE ALMEIDA1; 
LAÍS CONCEIÇÃO CARVALHO DE ARRUDA1; PALOMA MAIA GOMES1; PAULO 
RAFAEL DE SOUZA MOURÃO1; RODRIGO FELICIANO FERNANDES1

1Curso de Farmácia das Faculdades Santo Agostinho – FASA.

Introdução: O paracetamol é analgésico e antitérmico, usado no tratamento de dores tan-
to leves quanto moderadas, quando não há necessidade de efeito anti-inflamatório, é um 
dos medicamentos mais utilizados nos dias atuais. O controle de qualidade de comprimi-
dos é um setor de grande importância para assegurar a qualidade microbiológica e físico-
química dos mesmos, garantindo assim a sua eficácia, segurança e credibilidade. Segundo 
a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), os medicamentos genéricos são pro-
dutos com o mesmo princípio ativo que os medicamentos de referência (éticos), mas pode 
variar quanto aos excipientes utilizados.  Objetivo: Avaliar a qualidade de comprimidos 
de paracetamol 750 mg genérico comercializados em uma drogaria da cidade de Montes 
Claros a partir de testes de controle de qualidade. Metodologia: Os comprimidos de pa-
racetamol foram comprados em uma drogaria da cidade de Montes Claros – MG. Foram 
realizados ensaios de peso médio, friabilidade, dureza e desintegração conforme descrito 
na Farmacopéia brasileira V Edição. Os resultados foram avaliados e comparados com os 
parâmetros farmacopeicos. Resultados: Nas amostras avaliadas verificou-se conformida-
de dos comprimidos em relação aos ensaios de friabilidade, dureza, desintegração e peso 
médio, de acordo com os parâmetros farmacopeicos. Conclusão: Os resultados dos testes 
realizados nos permite concluir que os comprimidos de paracetamol 750 mg encontram-
se dentro dos padrões, permitindo assim a sua comercialização.



829

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

CONTROLE DE QUALIDADE FÍSICO QUÍMICO DE FUROSEMIDA 
DISPENSADA EM FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO NA CIDADE DE MONTES 

CLAROS/MG

NEIVIA QUELE SOUZA SAMPAIO1; ANDREZA LUIZA PERES RAMALHO1; 
RAFAEL SANTOS PRUDÊNCIO1; RAYANA GRAMELIX DIAS1 ; FLÁVIO JÚNIOR 
BARBOSA FIGUEIREDO2; JULLYANA RIBEIRO DE ALMEIDA3

1Acadêmicos do Curso de Farmácia das Faculdades Santo Agostinho.
2Farmacêutico, Mestre em Ciências da Saúde, Professor das Faculdades Santo 
Agostinho e Faculdades Unidas do Norte de Minas.
3Farmacêutica, Professora das Faculdades Santo Agostinho e Faculdades Integradas 
Pitágoras.
*jullyana.quimica@gmail.com 

Introdução: Furosemida é um medicamento pertencente à classe dos diuréticos, atuante 
na alça de Henle, que  intensifica a excreção de urina e sódio pelo organismo. É utilizado 
no tratamento de edema devido a problemas cardíacos, hepáticos ou renais. Trata-se de 
um medicamento amplamente comercializado em farmácias de manipulação da cidade de 
Montes Claros. O controle de qualidade desse medicamento é de suma importância, para 
que se possa dosar e pesar a quantidade do fármaco, comprovar que as características físi-
cas e químicas são adequadas, possibilitando a maior qualidade e eficácia da terapêutica. 
Objetivo: Avaliar a qualidade de comprimidos de Furosemida comercializados em Far-
mácias de manipulação da cidade de Montes Claros a partir de testes de controle de quali-
dade. Metodologia: Os comprimidos de Furosemida foram comprados em três farmácias 
de manipulação da cidade de Montes Claros – MG. Realizou-se ensaios de peso médio 
e doseamento descrito na Farmacopéia brasileira V Edição. Os resultados foram avalia-
dos e comparados com os parâmetros farmacopeícos. Resultados: Nas amostras avaliadas 
verificou-se conformidade dos comprimidos em relação ao peso médio e doseamento, 
atingindo valores próximos aos preconizados pela Farmacopeia Brasileira. Conclusão: Os 
resultados dos testes realizados nos permitem concluir que os comprimidos de Furose-
mida manipulados nas farmácias de Montes Claros encontram-se dentro dos padrões de 
qualidade, sendo, portanto adequados para o uso terapêutico.
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CUIDADOS MATERNOS COM FILHOS NASCIDOS EXPOSTOS AO HIV/AIDS 
COM VISTAS Á REDUÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL (TV)

AMANDA THAIS RIBEIRO¹; GRAZIELE PEREIRA MARTINS¹; JÉSSICA 
COSTA RUAS¹; JOSÉ ANTONIO SOUZA SOARES¹; FLÁVIO JÚNIOR BARBOSA 
FIGUEIREDO²; 

1Acadêmicos do Curso de Farmácia das Faculdades Santo Agostinho.
2Farmacêutico, Mestre em Ciências da Saúde, Professor das Faculdades Santo 
Agostinho.
*professorflaviofigueiredo@gmail.com

Introdução: A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida popularmente como 
AIDS, é uma doença viral, até o presente momento incurável, transmitida pelo contato 
com sangue, sêmen, leite materno, fluidos vaginais e materiais infectados com o vírus. 
No Brasil, como em muitos outros países, a epidemia da AIDS é complexa. A transmis-
são vertical do HIV ocorre através da passagem do vírus da mãe para o bebê durante a 
gestação, trabalho de parto, o parto propriamente dito (contato com as secreções cérvico-
vaginais e sangue materno) ou a amamentação. O aumento da transmissão vertical (TV) 
do HIV tornou-se uma preocupação nacional por causar elevada morbimortalidade entre 
as crianças. Objetivos: Este estudou revisou a literatura cientifica especializada, visando 
identificar os cuidados maternos com filhos nascidos expostos ao HIV/AIDS com vistas 
á redução da transmissão vertical (TV). Material e Métodos: Realizou-se uma revisão 
de literatura descritiva tendo como base artigos, publicados entre os anos de 2007-2010, 
buscados utilizando as palavras-chaves “cuidados maternos HIV”, “transmissão vertical 
HIV”. Resultados: A TV, também denominada materno-infantil ou perinatal, é verificada 
quando o concepto adquire o HIV pelo contato com sangue e secreção vaginal infectados 
durante a gestação, trabalho de parto e parto, assim como pelo leite materno no pós-parto. 
Constitui a principal via de infecção pelo HIV em crianças, sendo responsável, no Brasil, 
por 83,6 % do total de casos em menores de 13 anos (1983-2004). A mulher-mãe infec-
tada pelo HIV deve excluir a amamentação natural e fornecer suplementação alimentar 
as crianças. Essas devem alimentar-se, exclusivamente, com fórmula infantil, que é um 
leite em pó específico para as necessidades do bebê. A finalidade do acesso a esta alimen-
tação, obtida gratuitamente por meio de políticas públicas, é prevenir a transmissão do 
HIV pelo leite materno. Tal prática pode diminuir a transmissão do vírus, no entanto, o 
preparo inadequado da fórmula, principalmente, por falta de medidas higiênicas durante 
o preparo pode levar ao aumento da morbimortalidade infantil por doenças infecciosas. 
Conclusões: É necessário que as mães infectadas aprendam a cuidar dos seus filhos, de 
modo a evitar a transmissão do vírus. Para isso tornam-se necessárias fontes de apoio 
familiar ou comunitário, e principalmente, programas de educação em saúde que visam 
orientar as mesmas. 
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DIRETRIZES CLÍNICAS E ORGANIZACIONAIS E INSERÇÃO NO SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE DO SERVIÇO DE TRANSPLANTE DE FÍGADO PAPA 

BEATO JOÃO PAULO II DE MONTES CLAROS

PATRICK ROCHA DE ALMEIDA; JULIO CESAR ALVES PEREIRA; NÍVIA 
FERNANDA SOARES NOGUEIRA.

Objetivos: Descrever o único serviço de transplante de fígado (TxF) do interior de Minas 
Gerais quanto a sua organização, estrutura e protocolos de cuidados clínicos. Metodolo-
gia: Estudo de caráter qualitativo descritivo do serviço, realizado a partir dos documen-
tos escritos que definem suas atividades: protocolos de cuidados, procedimentos padrão, 
fluxos, acordos. Resultado: O Serviço de Transplante de Fígado São João Paulo II, funda-
do em 2010, está inserido no cenário nacional como único serviço do interior de Minas 
Gerais (MG) credenciado para realização de captação e TxF junto ao Sistema Nacional 
de Transplantes (SNT). Está implantado na Santa Casa de Montes Claros que integra o 
Sistema Único de Saúde como hospital de referência no atendimento médico de urgência 
e emergência e média e alta complexidade. Atua nos ambulatórios pré e pós TxF, no bloco 
cirúrgico, na unidade de terapia intensiva e na enfermaria de transplantes. Seu funcio-
namento envolve interações, uniformizadas e regidas por acordos, com os laboratórios 
de imagem e análises clínicas, farmácia, agência transfusional, setores de faturamento e 
auditoria do hospital. Interage com as secretarias de saúde de 80 municípios e de MG. 
Seu sistema de referência e contra referência está disponível a qualquer cidadão brasileiro 
que, diretamente ou por encaminhamento, necessite acessar o serviço. Tem como diretriz 
de cuidados o Protocolo de Avaliação e Cuidados no Transplante de Fígado, idealizado 
e constituído para o serviço, com as melhores evidências de práticas médicas. A avalia-
ção pré-transplante consiste em definir a necessidade do TxF. Em seguida, são avaliados 
órgãos e sistemas extra-hepáticos, capazes de influenciar o risco e benefício do TxF. Por 
fim, por meio de decisão colegiada, respeitando as diretrizes do SNT e do protocolo de 
avaliação, decide-se quanto à inscrição em lista de espera para TxF. Os cuidados per e 
pós operatórios, na internação hospitalar, no ambulatório pós transplante e em eventuais 
re-hospitalizações, seguem diretrizes protocoladas. Todas as atividades clínicas e adminis-
trativas são registradas sistemática e prospectivamente e são monitoradas continuamente, 
de modo a definir os melhores ajustes de suas praticas padronizadas com foco em seus 
objetivos primários. Conclusão: A descrição do único serviço de TxF do interior de MG 
pode ser útil com estímulo e ferramenta para seu aprimoramento continuado e à implan-
tação de outros serviços em condições e ambientes similares.
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EBOLA: FORMA DE PREVENÇÃO E CONTAMINAÇÃO DO VÍRUS 

AGATHA EMANUELLE SOARES DOS SANTOS¹; GABRIELA KARLA SILVA 
DE OLIVEIRA; JHULLY ALMEIDA MARTINS; LUCAS RODRIGUES SANTOS; 
FLÁVIO JÚNIOR BARBOSA FIGUEIREDO²*

1Acadêmicas do Curso de Farmácia das Faculdades Santo Agostinho. 
2Farmacêutico, Mestre em Ciências da Saúde, Professor das Faculdades Santo 
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*professorflaviofigueiredo@gmail.com

Introdução: O Ebola é uma febre hemorrágica causada pelo ebolavírus que destrói o sis-
tema imunológico do infectado, considerada uma das mais letais para a humanidade, com 
uma taxa de mortalidade de 90%. A doença é transmitida através do contato com o sangue 
e fluidos corporais. Objetivos: Compreender o surgimento, impacto econômico e formas 
de contaminação e de prevenção do ebolavírus, visando o desenvolvimento de atividades 
de educação em saúde.  Métodos: Esse presente estudo foi realizado com base em artigos 
publicado encontrados no site do “Médicos Sem Fronteira” e “Direção Geral de Saúde 
(DGS)”. Resultados: O primeiro caso do vírus Ebola foi identificado, em 1976, na Áfri-
ca. Um infectado apresenta os seguintes sintomas: a febre, fraqueza, dor muscular, dores 
de cabeça, inflamação na garganta, e posteriormente pode ocasionar vômitos, diarreia, 
dificultando o diagnóstico precoce da doença, pois os sintomas são semelhantes a outras 
doenças. A melhor forma de prevenção da doença é evitando o contato com o doente 
e seus fluídos corporais. É notório grande impacto econômico causado por esse vírus, 
sendo o fator que gera maior gasto é o controle da epidemia, uma estratégia adotada pelo 
governo para controlar a doença foi a proibição da entrada de estrangeiro nos locais de 
maior manifestação do vírus com o objetivo de evitar a propagação do vírus para outros 
locais. Conclusões: A infecção pelo ebolavírus é um importante problema de saúde pú-
blica e requer um amplo e complexo controle epidemiológico que possa contribuir para a 
prevenção e acompanhamento de infectados.
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ECOPO: UMA ALTERNATIVA CONTRA A AMEAÇA DOS XENOESTROGÊNIOS 

VICTOR HUGO DANTAS GUIMARÃES1*; JÉSSICA NAYARA BASILIO SILVA1; 
MATHEUS FELIPE FERREIRA AGUIAR2; ADÍLLIO LUÍZ DE FRANÇA1; JOÃO 
LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS1; DARLYSON DOS SANTOS SILVA1

1Acadêmicos de Ciências Biológicas Bacharelado da Universidade Estadual de Montes 
Claros.
2Acadêmico de Medicina, Faculdades Integradas Pitágoras – FIPMOC.
* victorhg23354@hotmail.com

Introdução: práticos e perigosos, assim podem ser definidos os derivados do plástico. 
Desde 1945 eles ganharam pluralidade devido ao baixo custo e sua empregabilidade. Po-
rém, em pouco tempo eles se tornaram uma grande preocupação ambiental e de saúde 
pública.  Diversas pesquisas veem demonstrando que os objetos e recipientes plásticos são 
causadores de diversos distúrbios, dentre eles comportamentais, cerebrais e metabólicos. 
Ainda lista-se disfunção de hormônios da tireoide levando ao sobrepeso; indutor de cistos 
no ovário; doenças coronarianas e danos à próstata em fetos e bebês. Isso ocorre devido 
a ação estrogênica (xenoestrogênios) dessas substâncias no corpo. Objetivo: relatar a in-
tervenção realizada no IX Fórum de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão na Universidade 
Estadual de Montes Claros. Material e Métodos: mediante a importância de tal assunto, 
foi realizada uma sala temática, por meio de exposição de murais e diálogo. Também, 
foi oferecido um copo ecológico, o ECOPO, a cada um dos visitantes. O ECOPO, uma 
iniciativa da prof. Dr. Grécia Oiama com o apoio do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência, é feito de restos de madeiras recicláveis. Seu tamanho (9,0 x 6,5 cm) 
é elaborado fisicamente para que crianças e pessoas com Mal de Parkinson possam utili-
zá-los. Outro motivo atribuído ao seu tamanho é justamente o desperdício de água, pois 
estudos indicam que ao beber água,  pelo menos um dedo é desperdiçado. O copo dura 
em média um ano – porém depende do uso de cada um. Não tendo mais utilidade, pode 
ser descartado no solo, visto que, é facilmente degradado. Resultados: pode-se perceber 
que os visitantes desconheciam o tema abordado, mesmo em se tratando de uma era de 
fácil acesso à informação, sem falar que trata-se de um assunto abordado desde 1938. 
Conclusão: a intervenção foi positiva, um vez que os visitantes se dispuseram a mudar os 
seus hábitos em relação a utilização dos plásticos.  Porém, nota-se que novas abordagem 
educativas e atividades práticas se fazem necessárias.
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ESTUDO COMPARATIVO DO DIAGNÓSTICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL 
NO RESERVATÓRIO (CÃO) E HOSPEDEIRO HUMANO

BRENDA RAÍSSA DE OLIVEIRA1; FLÁVIO JÚNIOR BARBOSA FIGUEIREDO2*

1Acadêmica do Curso de Farmácia das Faculdades Santo Agostinho.
2Professor do Curso de Farmácia das Faculdades Santo Agostinho, Mestre em Ciências 
da Saúde pela FIOCRUZ.
* professorflaviofigueiredo@gmail.com.

Introdução: A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença parasitária, considerada um 
importante problema de saúde pública mundial, causada pelo protozoário Leishmania  
(Leishmania) chagasi, principal parasito encontrado no Brasil. As manifestações clínicas 
variam de forma oligossintomáticas a graves, sendo esta última fatal quando não tratada. 
Assim com o diagnóstico precoce da doença e posterior início do tratamento é possível 
evitar sua gravidade. O diagnóstico é feito utilizando métodos parasitológicos, sorológicos 
e moleculares, cujos princípios e aplicações variam de acordo o protocolo utilizado. Ob-
jetivos: Comparar os métodos diagnóstico laboratorial da LV mostrando as vantagens e 
desvantagens de cada método. Materiais e métodos: Trata-se se uma revisão de literatura 
realizada a partir de pesquisa no PubMed e Scielo que analisou artigos científicos publica-
dos no período de 2005-20015. Utilizou-se como palavras chave: “diagnóstico laboratorial 
da leishmaniose visceral”, “laboratorial diagnostic of visceral leishamaniasis”. Resultados 
e Discussão: Os exames parasitológicos considerados de referência e avaliam as formas 
amastigotas do parasito. As técnicas sorológicas mais utilizadas no Brasil são a imunoflo-
rescência indireta (RIFI) e ensaios imunenzimáticos (ELISA), que detectam a presença 
de anticorpos e estimam a taxa de infecção. As técnicas moleculares como a reação em 
cadeia da polimerase (PCR) podem ser executadas em diversos tipos de amostras e ba-
seiam-se na detecção do DNA ou RNA do parasito, garantindo a identificação da espécie 
em questão. A histoquímica (HE) e imucitoquímica (IMIQ) são exames parasitológicos, 
que apresentam maior sensibilidade que as técnicas sorológicas como a RIFI em diver-
sos estudos.  Quando utilizado no diagnóstico da infecção no cão, o ELISA apresentou 
maior sensibilidade quando comparado ao  IMIQ ,RIFI e HE . A PCR tem demonstrado 
alta sensibilidade e especificidade, detectando o parasito mesmo quando os demais testes 
mostram-se negativos. Conclusão: Apesar dos diversos métodos diagnósticos disponíveis 
a LV ainda constitui um importante problema de saúde pública. Os exames parasitológi-
cos são invasivos e necessitam de um profissional capacitado para sua interpretação. Os 
ensaios sorológicos apresentam baixa especificidade. A PCR é uma técnica estudada por 
diversos autores e tem se mostrado promissora. É importante a definição de protocolos 
para o diagnóstico da LV, de modo que a mesma seja detectada de forma correta. 
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ESTUDO DA COMPOSIÇÃO CENTESIMAL EM DIFERENTES PARTES DE 
CARYOCAR BRASILIENSE CAMBESS

MICHELE PRISCILLA DE OLIVEIRA CARDOSO1; DARIELLY BARROSO 
RODRIGUES1; RODRIGO FELICIANO FERNANDES1; WALDEMAR DE PAULA 
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1Curso de Farmácia das Faculdades Santo Agostinho – FASA.
2Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes).

Introdução: Os estudos da composição centesimal dos alimentos visam obter informa-
ções sobre os principais componentes dos alimentos. O Caryocar brasiliense Cambess é 
conhecido popularmente como pequizeiro, árvore nativa e símbolo do cerrado brasilei-
ro. A sua floração se dá de agosto a novembro, já a frutificação ocorre de novembro a 
fevereiro. Apresenta grande interesse econômico, principalmente por seus frutos serem 
usados na culinária regional e na extração de óleo utilizado na fabricação de cosméticos. 
Objetivo: Determinar o teor de umidade e de cinzas em folhas, polpa, amêndoa e caroço 
de Caryocar brasiliense Cambess. Metodologia: Para determinação do teor de cinzas foi 
utilizado três cadinhos secos e com os pesos previamente registrados. Foi pesado nesses 
cadinhos 3g da folha, polpa, amêndoa e caroço separadamente. As amostras nos cadinhos 
foram transferidas para uma mulfla em temperaturas diferentes até chegar a 550ºC. As 
amostras foram colocadas no dessecador para resfriarem e foram posteriormente pesadas. 
Para determinação do teor umidade foram pesados três cadinhos vazios e secos. Poste-
riormente foi pesada 1g da folha, polpa, amêndoa e caroço em cadinhos separados. Os 
cadinhos com as amostras foram transferidos para uma estufa a 105ºC por 2 horas até 
obtenção do peso constante. Resultados: O teor de umidade para folhas, polpa, caroço 
e amêndoa foram, respectivamente: 48,2%; 7,1%; 9,5% e 18%. Já os teores de Cinzas da 
folha, polpa, caroço e amêndoa foram, respectivamente: 99,4%; 97,8%; 97,6% e 95,1%. 
Conclusão: Com a metodologia empregada podemos determinar a composição centesi-
mal de Caryocar brasiliense Cambess e a partir disso realizar um estudo comparativo do 
seu potencial nutritivo considerando as diferentes partes.
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INTRODUÇÃO

A malária é uma doença infecciosa não contagiosa de evolução crônica, com manifesta-
ções episódicas de caráter agudo, que acomete milhões de pessoas nas zonas tropicais e 
subtropicais do globo (FOCACCIA, 2005).

Segundo FREITAS (2007),  ao final de 2004, 107 países e territórios apresentavam áreas de 
risco de transmissão de malária. Aproximadamente 3,2 bilhões de pessoas vivem nestas 
áreas, o que corresponde à quase metade da população mundial. 90% da incidência mun-
dial concentra-se na África e dois terços dos casos restantes ocorrem no Brasil, Índia e Sri 
Lanka. Surgem cerca de 350 a 500 milhões de novos casos da doença por ano, e ocorrem 
de 1 a 3 milhões de mortes.

No Brasil, a maioria dos casos se concentra na região Amazônica, devido à presença de 
condições que favorecem a incidência da malária tais como: a temperatura, umidade, alti-
tude, cobertura vegetal adequada para a proliferação do vetor, a relação homem-natureza 
bem como as transformações causadas nos elementos físicos e biológicos do meio natural 
como, a prática da agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, construção de 
estradas e usinas hidrelétricas (AGUIAR, 2014).

O aumento do número de casos de malária, em áreas endêmicas acima do limite determi-
nado por métodos estatísticos como o diagrama de controle, pode caracterizar um surto 
do agravo. A descrição do surto, com o objetivo de conhecer a incidência colabora na 
identificação das causas do evento. Consequentemente pode-se direcionar as medidas de 
controle efetivas e sustentáveis para a manutenção da incidência abaixo dos níveis epidê-
micos (BRASIL, 2010).

As ações de controle consistem no controle vetorial, através do controle de larvas e de 
mosquitos adultos. Atividades de educação em saúde também  são de grande importância 
para alcance do controle da endemia (BRASIL, 2006).

OBJETIVO

O objetivo desse estudo foi realizar uma revisão bibliográfica a respeito da epidemiologia 



837

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

da Malária bem como descrever a importância das medidas de controle dessa doença que 
é considerada um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. 

MÉTODO 

O estudo foi elaborado a partir da leitura de artigos publicados entre os anos de 2010 a 
2015, disponíveis na base de dados da Secretaria de Vigilância em Saúde e de documentos 
publicados no portal do Ministério da Saúde do Brasil, utilizou-se como palavras chaves: 
“epidemiologia da malária”, “controle da malária”. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No Brasil, a incidência da malária aumentou cerca de dez vezes nos últimos 30 anos até 
o ano de 2005, a partir de lá vem reduzindo anualmente. Estava correlacionada com a 
construção de importantes rodovias unindo a região Norte a outras do país, aberturas 
de projetos de colonização e expansão de áreas de garimpos. Apresenta característica de 
transmissão focal concentrando 99,9% dos casos na Amazônia Legal, composta pelos es-
tados do Amazonas, Acre, Amapá, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Mato 
Grosso, os quais correspondem a 81% do território nacional.  Com o passar dos anos, hou-
ve uma redução no número de casos em áreas com risco elevado que pode ser justificada 
pela intensificação das ações de controle.(HERMES, 2013). Por se tratar de uma doença de 
grande magnitude têm-se buscado a implantação de medidas para a melhoria dos serviços 
de saúde com a ampliação do atendimento a seus portadores, principalmente nas áreas 
epidêmicas. A partir de 2000, o Ministério da Saúde desencadeou o processo de descen-
tralização das ações de vigilância em saúde. Esse processo vem se efetivando anualmente 
com o fortalecimento da estrutura dos serviços de saúde e da capacidade de gestão dos 
estados e municípios. (BRASIL, 2013).

 Dados recentes divulgados pela Secretaria de Vigilância em Saúde mostram em números 
uma redução considerável de casos no período de 2010 a 2014.  Em 2010, foram regis-
trados no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica (SIVEP-MALÁRIA), um 
total de 2.711.430 notificações, sendo 12,30% positivas. Quando comparados com dados 
recentes de 2014, percebe-se uma redução de 3,71% dos casos confirmados.

Atualmente, as quatro maiores ferramentas usadas no controle da malária são: o con-
trole de mosquitos, a redução do contato humano-vetor, a prevenção e o tratamento 
da doença com  medicamentos. O tratamento farmacológico da malária baseia-se na 
susceptibilidade do parasita aos radicais livres e substâncias oxidantes, morrendo em 
concentrações desses agentes inferiores às mortais para as células humanas. Diversos 
fármacos são utilizados para o tratamento da malária. Além das numerosas medidas 
de controle e dos tratamentos, vacinas estão sendo desenvolvidas, cujos ensaios se en-
contram em diferentes fases. A vacina está dirigida contra o esporozoíto, a forma do 
parasita injetada pelo mosquito Anopheles spp. A vacina induz uma forte produção de 
anticorpos e células Th1 (o tipo de células T que intervêm na imunidade mediada por 
células.(SANTOS, 2012)
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CONCLUSÃO 

Embora o número de casos da malária tenha reduzido nos últimos anos, ela ainda é con-
siderada uma endemia parasitária de muita importância no Brasil. Portanto faz-se neces-
sário que o Ministério da Saúde esteja sempre divulgando e propondo medidas de pre-
venção e controle bem como mantendo a população informada sobre como se proceder 
diante da mesma. Essas medidas devem ser úteis para impedir a mortalidade, reduzir a 
morbidade e perdas econômicas devido à doença visto que o diagnóstico precoce e o tra-
tamento imediato e adequado dos casos, especialmente os mais graves, constituem ações 
de relevância capital no controle da Malária.
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Introdução: Na medicina popular, o tratamento de doenças infecciosas é feito por uma 
variedade de plantas. Isso tem levado ao estudo das características das plantas, uma vez 
que essas inibem o crescimento dos micro-organismos e, muitas vezes, são utilizadas em 
paralelo com antimicrobianos sintéticos, o que pode interferir na antibioticoterapia. Os 
extratos vegetais contêm os metabólitos secundários produzidos pelas plantas que podem 
interagir com os fármacos sintéticos e interferir na atividade farmacológica. As espécies 
Caryocar brasiliense Cambess (CBC), o pequizeiro, está entre uma das seis espécies plan-
tas de maior importância comercial do Cerrado. Diferentes compostos químicos e ativida-
des farmacológicas têm sido descritas para essa espécie. Diante da ampla utilização dessa 
planta é importante averiguar a interação do CBC com antimicrobianos de uso clínico. 
Objetivo: Avaliar a interação in vitro do extrato de folhas do CBC com antimicrobianos de 
uso clínico. Material e Métodos: As folhas de CBC foram coletadas na região de Montes 
Claros-MG, secas, tamisadas, submetidas a percolação total com etanol 70% e os extratos 
coletados submetidos a evaporação do solvente até a completa secura. Para os testes de 
interferência foram utilizados 16 isolados clínicos, sendo cinco de Escherichia Coli (E) 
e Pseudomonas aeruginosa (P) e seis Staphilococcus aureus (S). Esses micro-organismos 
foram previamente identificados pelo sistema Vitek e pertencem a coleção de Laboratório 
de Microbiologia das Faculdades Santo Agostinho. Suspensões de cada bactéria, na escala 
0,5 de MacFarland, foram inoculadas em placas de Petri contento ágar Nutriente. Empre-
gou-se a técnica de difusão em meio sólido utilizando discos de antibimicrobianos (5) aos 
quais foram adicionados 10 μL do extrato na concentração de 160 μg/mL. Os controles 
constituíram-se nos discos com antibiótico e extrato puros. As placas foram incubadas a 
37º C por 24h, quando então se observou a formação dos halos. Resultados: No primeiro 
ensaio de uma série em triplicata, o extrato de CBC, quando combinado com os antimi-
crobianos sintéticos, apresentou halo de inibição com diâmetro maior ou igual a 2 mm. 
Esses eventos foram observados para a cepa S2 frente aos fármacos ciprofloxacino, van-
comicina, ampicilina; para a cepa S4 frente à vancomicina e cepa P3 frente à gentamicina. 
Conclusão: O extrato de CBC aumentou a atividade antimicrobiana, in vitro, dos fárma-
cos ampicilina, ciprofloxacino, gentamicina e vancomicina. 
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Introdução: O crescimento da resistência dos micro-organismos aos antibióticos requer 
novas alternativas de tratamento. As plantas utilizadas na medicina tradicional, com ação 
antimicrobiana, constituem uma importante fonte de pesquisa para o desenvolvimento de 
novos fármacos. A pimenta vermelha (Capsicum frutescens), muito utilizada na culinária, 
tem demostrado potencial medicinal. Esse vegetal apresenta atividade antioxidante, anti
-inflamatória e hipoglicemiante. Os metabólitos secundários, especialmente a capsaicina, 
produzidos por Capsicum frutescens, justifica a investigação do seu efeito sobre bactérias 
resistentes. Objetivos: Avaliar a atividade antimicrobiana do extrato de Capsicum frutes-
cens através da determinação da concentração inibitória mínima (CIM) do extrato sobre 
isolados clínicos de Staphilococcus aureus (SA), Pseudomonas aeruginosa (PA) e Escheri-
chia coli (EC). Material e Métodos: O extrato hidroalcoólico, obtido de fornecedor qua-
lificado, foi seco através de rota evaporação e diluído em DMSO 10%.  Foram utilizados 
isolados clínicos de SA, PA e EC, previamente identificados. Os ensaios para a determi-
nação do CIM, realizados em triplicata, utilizaram a técnica de REMA, que emprega a 
resazurina como indicador de crescimento bacteriano. A concentração do extrato variou 
de 25-0,19 mg/ml. Resultados: Todos os isolados clínicos avaliados foram inibidos em 
alguma concentração pelo extrato de pimenta vermelha. Diferentes perfis de sensibilida-
de foram identificados para micro-organismos do mesmo gênero e espécie. A CIM para 
SA, PA e EC, variou, respectivamente, de 25-3,125mg/ml, 25-6,25mg/ml, 25-0,19mg/ml. 
Dos isolados clínicos avaliados, os de Pseudomonas aeruginosa foram os mais resistentes 
à Capsicum frutescens. Conclusões: O extrato de Capsicum frutescens, testado sobre bac-
térias resistentes isoladas de infecções, demonstrou ação antimicrobiana. Na busca de um 
composto isolado, novos estudos serão conduzidos com biomonitoramento de frações do 
extrato hidroalcoólico da planta em questão.
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RESUMO:

Introdução: A investigação da atividade antimicrobiana de produtos naturais representa 
uma importante área de pesquisa, de modo a gerar soluções para o crescente problema 
da resistência microbiana a fármacos sintéticos. Entretanto, polpas de frutas são pouco 
investigadas para esta finalidade. Objetivo: Investigar a atividade antimicrobiana de ex-
tratos metanólicos das polpas de maracujá, goiaba e açaí, a fim de usá-los como uma pos-
sível fonte de novas substâncias antimicrobianas contra importantes patógenos humanos. 
Metodologia: As polpas foram extraídas em metanol 80% e concentradas. Foram feitos 
ensaios de concentração inibitória mínima (CIM) e concentração bactericida mínima 
(CBM) contra isolados clínicos de Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Staphylo-
coccus aureus, utilizando as técnicas de microdiluição em caldo e spotted plate, respec-
tivamente. Os micro-organismos tiveram a identificação confirmada através do sistema 
Vitek 2. Resultados: Observou-se que todos os extratos foram inativos contra os isolados 
clínicos de E. coli e P. aeruginosa, mas apresentaram atividade antimicrobiana contra os 
isolados de S. aureus. Conclusão: Embora os extratos não tenham apresentado atividade 
contra os isolados Gram-negativos, estudos posteriores serão feitos com isolados de S. 
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aureus, para melhor compreensão do potencial antimicrobiano destes extratos, bem como 
de suas características fitoquímicas.

Palavras-chave: antimicrobianos, extratos, polpas.

ABSTRACT:

Introduction: The investigation of the antimicrobial activity of natural products is an 
important area of   research that is involved in generating solutions to the growing problem 
of microbial resistance to synthetic drugs. However, fruit pulps are poorly investigated 
for this purpose. Objective: To investigate the antimicrobial activity of methanol extracts 
of passion fruit, guava and açai pulps, in order to use them as a possible source of new 
antimicrobial compounds against important human pathogens. Methods: The pulps were 
extracted in 80% methanol and concentrated. Minimum inhibitory concentration (MIC) 
and minimum bactericidal concentration (MBC) tests were performed against clinical 
isolates of Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus using the 
broth microdilution and spotted plate techniques, respectively. The microorganisms had 
the identification confirmed by Vitek 2 system. Results: It was observed that all extracts 
were inactive against clinical isolates of E. coli and P. aeruginosa, but showed antimicro-
bial activity against S. aureus isolates. Conclusion: Although the extracts had no activity 
against Gram-negative isolates, further studies will be performed with S. aureus isolates 
to better understand the antimicrobial potential of these extracts and their phytochemical 
characteristics.

Key words: antimicrobials, extracts, pulps.

INTRODUÇÃO

A utilização de produtos naturais, especialmente os derivados de plantas, é uma das mais 
antigas formas de tratamento de diferentes doenças humanas e veterinárias. O interesse 
científico na prospecção de fitoterápicos de potencial antimicrobiano aumentou nos últi-
mos anos, em virtude do crescente quadro de resistência aos antimicrobianos sintéticos, 
e esforços têm sido feitos para compreensão das propriedades farmacológicas de plantas 
medicinais. Estima-se que cerca de 40% dos medicamentos disponíveis no mercado foram 
desenvolvidos a partir de fontes naturais, sendo que 25% destes são derivados de molécu-
las obtidas de extratos de partes de plantas (BRASIL, 2006; DIAS-SOUZA et al., 2013). De 
modo geral, folhas e cascas de troncos são amplamente explorados, entretanto, as polpas 
de frutas não são igualmente exploradas.

Polpas de frutas consistem em produtos não fermentados, não concentrados e nem diluí-
dos, sendo obtido de frutos polposos por processamento adequado, com teor de sólidos 
totais variante de cada fruto, proveniente da parte comestível. Quando destinadas à in-
dustrialização de outras bebidas, as polpas podem ser adicionadas de aditivos químicos, 
como reguladores de acidez, conservantes e corantes, nos mesmos limites estabelecidos na 
legislação (FREITAS et al., 2015).



843

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

O açaí (Euterpe oleracea) é uma planta nativa da América do Sul, que recentemente se 
tornou popular como um alimento funcional. Rico em antocianinas, diferentes estudos 
têm mostrado que o açaí apresenta propriedades antioxidantes, antiinflamatórias, capaci-
dadde de vasodilatação, atividades pró-apoptótica e anti-proliferativa (KANG et al., 2011; 
CERQUEIRA-SILVA et al.,2014). 

A goiaba (Psidium guajava) é uma das culturas mais importantes em regiões tropicais e 
subtropicais do planeta, sendo conhecida por possuir elevado teor de vitaminas (espe-
cialmente vitamina C, cerca de quatro vezes mais que uma laranja) e minerais, além de 
antioxidantes polifenólicos. Diferentes propriedades biológicas e farmacológicas já foram 
atribuidas à goiaba, como cicatrizante, anti-diarreica, anti-hipertensiva e antiinflamatória 
(BIRDI et al., 2010; BONTEMPO et al., 2012).

O maracujá (Passiflora alata) é uma das plantas mais cultivadas ao longo dos trópicos. A 
espécie é nativa da América Latina e o Brasil é o maior exportador do suco de maracujá. 
Além das propriedades nutritivas e do uso tecnológico para adição de sabor e odor a 
preparações alimentares, o extrato das folhas do maracujá tem amplo uso tradicional nos 
países latino-americanos e até mesmo europeus, devido aos efeitos sedativos suaves ob-
servados pouco tempo após o consumo (KLEIN  et al., 2014; PINELI et al., 2015). 

Apesar de estas frutas serem amplamente consumidas na forma de suco e outras pre-
parações alimentares, estudos de atividade antimicrobiana com extratos destas frutas 
são escassos. A exploração dos extratos destas frutas, ricas em nutrientes e fitomoléculas 
bioativas como flavonóides e taninos, implica em avanços na área de plantas medicinais, 
tendo em vista a investigação de observações feitas por usuários leigos (considerações et-
nofarmacológicas) e ainda o uso sustentável dos componentes da biodiversidade nacional. 
Este estudo, portanto, teve por objetivo investigar a atividade antimicrobiana de extratos 
metanólicos das polpas de maracujá, goiaba e açaí, a fim de usá-los como uma possível 
fonte de novas substâncias antimicrobianas contra isolados clínicos de Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, e Staphylococcus aureus.

MATERIAIS E MÉTODOS

O fluxograma com as etapas dos experimentos está apresentado na figura 1. Os protocolos 
experimentais foram adotados da mesma forma para todos os extratos avaliados.
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Fig.1 – Fluxograma dos experimentos para investigação da atividade antimicrobiana dos extratos das 
polpas de Euterpe oleracea (Açaí), Psidium guajava (Goiaba), e Passiflora alata (Maracujá)

Obtenção das polpas e preparação dos extratos metanólicos

As polpas de goiaba e maracujá foram obtidas em comércios locais no estado de Minas 
Gerais, em embalagens de 500 mL, armazenadas ao abrigo da luz solar e em temperatu-
ra ambiente. A polpa de açaí foi obtida artesanalmente no comércio da cidade de Belém 
(PA), que faz parte da região da amazônia brasileira, principal pólo de cultivo da planta 
no Brasil. Os frutos foram colhidos maduros, e a polpa foi obtida por maceração dos 
frutos em água morna em quantidade suficiente para remover a polpa do recipiente de 
preparação. A polpa resultante foi filtrada rapidamente apenas para remoção de frag-
mentos do fruto.

As polpas foram armazenadas em frasco âmbar e os extratos para os estudos foram ob-
tidos com solução de metanol a 80%, preparados na proporção de 1:2 (polpa:solução de 
extração). A extração foi realizada por agitação magnética em velocidade máxima em 
temperatura ambiente, por 48 h. O produto obtido de cada polpa foi centrifugado para 
remoção de material particulado e o sobrenadante foi parcialmente concentrado em rota-
vapor (45 ºC). O produto obtido foi liofilizado e o pó obtido foi pesado e armazenado a 4 
ºC até ser utilizado para os ensaios.

Isolados clínicos

Os isolados clínicos foram obtidos a partir da coleção de micro-organismos do Laborató-
rio de Microbiologia da Universidade Vale do Rio Doce. As linhagens de E. coli consistem 
em isolados vaginais uropatogênicos; as linhagens de P. aeruginosa consistem em isolados 
de secreção traqueal; e por fim, as linhagens de S. aureus foram isoladas de cateteres de 
pacientes em hemodiálise. Todas as cepas foram cultivadas em caldo BHI (Brain Heart 
Infusion broth, Difco) antes de terem a identidade confirmada utilizando o sistema VI-
TEK 2 (versão R04.02, bioMérieux, França). Cartões de identificação de bactérias Gram-
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negaativas e Gram-positivas foram utilizadas de acordo com as instruções do fabricante. 
Resultados de identidade superiores a 99% foram aceitos.

Determinação da concentração inibidora mínima (CIM)

A CIM de cada extrato de polpa foi determinada em triplicata em placas de 96 poços de polies-
tireno estéreis não tratadas, como se segue: as culturas bacterianas foram preparadas em caldo 
Mueller Hinton na escala 0,5 McFarland, e 100 μL da suspensão foram dispensadas nos poços. 
Em seguida, os poços receberam as polpas diluídas serialmente em concentrações que varia-
ram de 1 mg/mL a 7,8 μg/mL. As placas foram então incubadas a 35±2 °C overnight. Após, 
utilizou-se coloração com solução de resazurina a 0,1%. A CIM foi considerada como a menor 
concentração em que a resazurina não foi transformada em resofurina em todos os isolados. 
Os extratos foram usados como controle negativo para a coloração com resazurina.

Determinação da concentração bactericida mínima (CBM) 

A MBC das polpas foi determinada em triplicada: Alíquotas de 10 μl de cada poço em que 
não houve modificação da cor da resazurina foram pipetadas em placas com agar Muel-
ler-Hinton (Difco), formando pontos (spots). Foi feito o mesmo com os extratos, como 
controle negativo. Todas as placas foram incubadas overnight a 35±2 °C e o crescimento 
bacteriano foi observado. A MBC foi considerada como a menor concentração em que 
não houve crescimento de bactérias em todas as linhagens nas placas com agar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Todos os isolados tiveram a identificação confirmada conforme as espécies indicadas 
na seção anterior. De modo geral, as polpas não apresentaram atividade antimicrobiana 
contra os isolados de P. aeruginosa e E. coli, mas apresentaram atividade contra os iso-
lados clínicos de S. aureus. Os valores de CIM e CBM observados para as linhagens de 
S. aureus estão descritos na tabela 1. O extrato de Euterpe oleracea apresentou melhor 
atividade antimicrobiana quando comparado aos demais. Embora a CIM do extrato de 
maracujá tenha sido inferior à do extrato de goiaba, o valor da CBM foi superior. É pos-
sível a membrana externa tenha dos gêneros de isolados Gram-negativos tenha impedi-
do a ação das fitomoléculas presentes nestes extratos, em teores ainda não investigados 
pelo grupo.

Tabela 1 – Valores de CIM e CBM em μg/mL de cada extrato metanólico avaliado contra 
os isolados de S. aureus.
Extrato CIM (μg/mL) CBM (μg/mL)

Euterpe oleracea (Açaí) 7,8 31,2

Psidium guajava (Goiaba) 31,2 62,5

Passiflora alata (Maracujá) 15,6 125
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Estudos de atividade antimicrobiana com as polpas destes frutos são escassos. Ramaya et 
al. (2014) analisaram a atividade antimicrobiana do extrato metanólico das folhas de di-
ferentes espécies de Passiflora contra linhagens microbianas através de difusão em disco, 
na concentração de 250 μg/mL. Os autores observaram atividade considerada intermédia 
contra S. aureus, Bacillus subtilis e Listeria monocytogenes, e não observaram atividade 
contra isolados de P. aeruginosa e E. coli.

O extrato da polpa de açaí apresentou a melhor atividade entre os extratos avaliados. Di-
ferente deste estudo, Gonçalves et al. (2011), avaliando polpas de açaí também produzidas 
artesanalmente, não observaram atividade antimicrobiana contra isolados de P. aerugino-
sa, E. coli e S. aureus. Uma possível explicação para esta diferença está na metodologia de 
preparo do extrato – os autores utilizaram solução aquosa de ácido clorídrico e bissulfito 
de sódio, que não tem a mesma capacidade de extração de substâncias como flavonóides 
e outros polifenóis como a solução de metanol a 80%.

Biswas et al. (2013) avaliaram a atividade antimicrobiana do extrato metanólico das folhas 
de goiabeira contra E. coli, Salmonella enteritidis, S. aureus e B. cereus. Mesmo em uma 
elevada concentração (200 mg/mL), o extrato só apresentou atividade contra os isolados 
Gram-positivos.

CONCLUSÃO 

Este estudo preliminar mostrou que os extratos metanólicos das polpas de açaí, goiaba e 
maracujá foram ativos contra isolados de S. aureus, embora não tenha mostrado atividade 
contra isolados clínicos Gram-negativos. Entre as perspectivas para este estudo, estão a 
continuidade dos experimentos contra biofilmes de S. aureus, bem como a caracterização 
fitoquímica qualitativa para evidenciar as moléculas bioativas possivelmente presentes 
nestes extratos.

Agradecimentos:

À UNIVALE, FASA, CNPq e FAPEMIG.

REFERÊNCIAS

BIRDI, T.; DASWANI, P.; BRIJESH, S.; TETALI, P.; NATU, A.; ANTIA, N. Newer insights into 
the mechanism of action of Psidium guajava L. leaves in infectious diarrhoea. BMC Complement 
Altern. Med. v.10, 33, 2010.

BISWAS, B.; ROGERS, K.; MCLAUGHLIN, F.; DANIELS, D.; YADAV, A. Antimicrobial Activities 
of Leaf Extracts of Guava (Psidium guajava L.) on Two Gram-Negative and Gram-Positive Bacteria. 
Int J Microbiol, v..2013, doi:10.1155/2013/746165, 2013.

BONTEMPO, P.; DOTO, A.; MICELI, M.; MITA, L.; BENEDETTI, R.; NEBBIOSO, A.; VEGLIONE, 
M.; RIGANO, D.; CIOFFI, M.; SICA, V.; MOLINARI, A. M.; ALTUCCI, L. Psidium guajava L. 
anti-neoplastic effects: induction of apoptosis and cell differentiation. Cell Proliferation, v.45: p. 
22–31, 2012.



847

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Política Nacional de Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 136 p.

CERQUEIRA-SILVA, C.B.M.; SANTOS, E.S.L., JESUS, O.N.; VIEIRA, J.G.P.; MORI, G.M.; 
CORRÊA, R.X.; SOUZA, A.P. Molecular Genetic Variability of Commercial and Wild Accessions 
of Passion Fruit (Passiflora spp.) Targeting ex Situ Conservation and Breeding. Int J Mol Sci, v.15, 
n.12, p. 22933–22959, 2014.

FREITAS, B.; BENTO, F.S.; SANTOS, F.Q.; FIGUEIREDO, M.; MARÇAL, P.H.F. Características 
Físico-químicas, Bromatológicas, Microbiológicas e Microscópicas de Polpas de Açaí (Euterpe 
oleraceae) Congeladas do Tipo B. J Appl Pharm Sci, v. 2, p.2-13, 2015.

KANG, J.; XIE, C.; LI, Z.; WU, T.; NAGARAJA, S.; SCHAUSS, A. G.; WU, X.Flavonoids from açai 
(Euterpe oleracea Mart.) pulp and their antioxidant and anti-inflammatory activities Food Chem. 
v.128, 152– 157, 2011.

KLEIN, N.; GAZOLA, A.C.; DE LIMA, T.C.M.; SCHENKEL, E.; NIEBER, K.; BUTTERWECK, 
V. Assessment of Sedative Effects of Passiflora edulis f. flavicarpa and Passiflora alata Extracts in 
Mice, Measured by Telemetry. Phytother. Res., v.28, p. 706–713, 2014.

PINELI, L.D.L.D.O., RODRIGUES, J.D.S.Q., COSTA, A.M., DE LIMA, H.C., CHIARELLO, M.D. 
MELO, L. Antioxidants and sensory properties of the infusions of wild Passiflora from Brazilian 
savannah: potential as functional beverages. J. Sci. Food Agric., 95: p. 1500–1506, 2015.

RAMAIYA, S.D., BUJANG, J.S., ZAKARIA, M.H. Assessment of Total Phenolic, Antioxidant, and 
Antibacterial Activities of Passiflora Species. The Scientific World Journal, 2014, 167309, 2014.



848

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

EVOLUÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR EO PAPEL DO 
FARMACÊUTICO

MÁRCIO JÚNIOR MAGALHÃES1; VIVIANE AGUIAR ANDRADE2*

1Acadêmico do Curso de Farmácia das Faculdades Santo Agostinho.
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Ciências: Biologia Molecular pelo Instituto de Ciências Biológicas da Universidade 
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Introdução: Um dos grandes desafios do governo do Brasil está em propor à população 
um serviço de qualidade no setor de saúde. Para isso vários programas foram criados 
como o SUS e o Programa Farmácia Popular. A fim de proporcionar o acesso de pacien-
tes a medicamentos com preços acessíveis para seus tratamentos.O programa Farmácia 
Popular vem crescendo atingindo farmácias privadas devidamente legalizadas e exigindo 
a implementação da assistência farmacêutica. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi ava-
liar a evolução do Programa Farmácia Popular, destacando o papel do profissional far-
macêutico. Metodologia: É um trabalho de cunho bibliográfico, que constitui como uma 
revisão de literatura, na qual foram realizadas buscas de informações sobre o programa 
de farmácia popular do Brasil. Foram utilizados artigos científicos publicados entre 2004 
e 2015. As informações coletadas foram avaliadas quanto à relevância para embasamento 
dos dados. Resultados: O programa Farmácia Popular do Brasil tem evoluído extraordi-
nariamente desde sua criação em 2004. Segundo informações do governo brasileiro, so-
mente de fevereiro de 2011 a abril de 2015 este programa beneficiou mais de 31 milhões de 
pacientes com medicamentos gratuitos ou concedidos com até 90% de desconto no preço 
final. Em 2006, com a parceria com as farmácias privadas, o programa ganhou um novo 
slogan “Aqui Tem Farmácia Popular” credenciando mais de 30 mil farmácias até 2014. A 
campanha denominada “Saúde não tem preço”, lançada em 2011, abriu uma janela a novos 
pacientes com diversas patologias como: Hipertensão, Diabetes, Asma, etc. para serem 
atendidos pelo Programa Farmácia Popular. Em 2011, havia 1,2 milhões de beneficiados 
e este número teve um acréscimo de 587% ampliando o atendimento para 8,4 milhões de 
beneficiados em abril de 2015. Com todos os números apresentados é importante enfati-
zar a assistência farmacêutica. O serviço do farmacêutico é cada vez mais essencial a este 
programa visto que é este profissional que deve atender os mais de 31 milhões de clientes/
pacientes que necessitam do programa e de orientação farmacêutica. Conclusão: De acor-
do com o levantamento realizado foi possível concluir que o programa Farmácia Popular 
do Brasil tem evoluído consideravelmente atendendo uma grande gama da população do 
país. É de suma importância a participação do atendimento farmacêutico visto que este 
programa pode evoluir ainda mais para atender novas patologias aumentando assim o 
público assistido.
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EXPERIÊNCIAS E DIFICULDADES DA PRIMÍPARA NA AMAMENTAÇÃO

LAURA RODRIGUES VIEIRA1, FACULDADES SANTO AGOSTINHO; RENÊ F. 
DA SILVA JUNIOR2, FACULDADES UNIDAS DO NORTE DE MINAS GERAIS; 
CRISTIANO LEONARDO O. DIAS3, FACULDADES UNIDAS DO NORTE DE 
MINAS GERAIS; ANA PAULA FERREIRA MACIEL4, UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE MONTES CLAROS; JULIANA ANDRADE PEREIRA5, FACULDADES 
UNIDAS DO NORTE DE MINAS GERAIS; ELAINE CRISTINA SANTOS ALVES6, 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Introdução: O aleitamento materno é um processo essencial para um bom desenvolvi-
mento físico, funcional e mental do bebê, sendo considerado o alimento mais completo e 
nutritivo para o mesmo. O aleitamento materno deverá ser exclusivo até os seis meses de 
vida e complementado até os dois anos ou mais. O ato do aleitamento vai muito além do 
que apenas nutrir a criança. É um processo em que há um grande envolvimento e afeto 
entre mãe e filho, capaz de repercutir no estado nutricional do bebê, trazendo inúmeros 
benefícios para ambos. Além disso, contribui de maneira satisfatória para a saúde física 
e mental do bebê. A falta de comunicação e informação é um fator de alta relevância no 
descrédito das mulheres em relação ao leite materno como fonte exclusiva de alimentação, 
sendo um ato de reflexo em informações transferidas equivocadamente a essa geração.  
Ressalta-se ainda a vulnerabilidade de mulher nesse período às opiniões de pessoas de 
seu convívio, como marido, mãe, sogra, amigos e familiares. O processo de amamentação 
ainda que natural pode ser permeado por situações potencialmente prejudiciais, somado 
ao fato da primeira experiência da mulher em relação a amamentação. Objetivos: Com-
preender as dificuldades encontradas pela primípara em relação à amamentação. Mate-
rial e Métodos: Estudo descritivo, exploratório, de natureza qualitativa, realizado em três 
Estratégias Saúde da Família, localizadas no município de Montes Claros, no período de 
setembro de 2014, com 12 puerperas, por meio de aplicação de um roteiro semi-estrutura-
do, composto por quatro perguntas. Os preceitos éticos foram respeitados, sendo o projeto 
apresentado ao CEP/FUNORTE, sob parecer número 815.532 e Termo de Consentimento 
Livre Esclarecido assinado pelos sujeitos. Resultados: O fenômeno estudado possibilitou 
a elaboração de quatro categorias temáticas: Categoria 1: Experiências e dificuldades para 
amamentar, Categoria 2: Ele tinha muito dificuldade para pegar o peito, Categoria 3: Pra 
ele crescer saudável e Categoria 4: O médico me orientava sobre a importância que tinha 
o leite. Conclusões: as principais dificuldades das primíparas em relação ao processo de 
amamentação estruturam-se em dificuldades na pega, ingurgitamento mamário e dor nas 
mamas, condições que são facilmente resolvidas pelo fortalecimento das práticas educa-
cionais em um processo contínuo de cuidado, visando sempre o sucesso do processo da 
amamentação.
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EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS POR ENFERMEIROS DE UM HOSPITAL 
PERANTE A CERTIFICAÇÃO DA ACREDITAÇÃO HOSPITALAR 

LAURA RODRIGUES VIEIRA1, FACULDADES SANTO AGOSTINHO; RENÊ F. 
DA SILVA JUNIOR2, FACULDADES UNIDAS DO NORTE DE MINAS GERAIS; 
ISADORA DE SOUZA RUBEM3, FACULDADES UNIDAS DO NORTE DE 
MINAS GERAIS; INUCÊNCIA CAMPOS DE SOUZA4, FACULDADES DE SAÚDE 
IBITURUNA; ADRIANA DE S.  B. GONÇALVES5, FACULDADES UNIDAS 
DO NORTE DE MINAS GERAIS; MARICY KARINY SOARES OLIVEIRA6, 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

Introdução: O cenário das instituições hospitalares no Brasil vem sofrendo grandes mu-
danças, oriundas de uma busca pela Gestão de Qualidade a partir do processo de Acre-
ditação em serviços de saúde. Assim, os enfermeiros como mediadores dos processos as-
sistenciais da empresa hospitalar ganham destaque frente a processos de qualidade. No 
hospital, a equipe de enfermagem é fundamental para um programa de qualidade, devi-
do à inúmera quantidade de profissionais e por sua atuação direta e permanente com os 
clientes. A enfermagem interage com todas as áreas de apoio, com autonomia e responsa-
bilidade, por meio de instrumentos da estrutura organizacional, como regimento interno, 
organograma, rotinas, sistemas de comunicação e controle.  Sendo assim, o enfermei-
ro contribui de forma significativa para o processo de Acreditação. Objetivo: Descrever 
as vivências do enfermeiro em relação ao processo de Acreditação. Material e Métodos: 
Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, realizado no mês de maio 
de 2013, em um hospital filantrópico do município de Montes Claros, participaram do 
estudo doze enfermeiros, o número de entrevistados foi definido através da saturação 
de dados. A coleta de dados foi realizada através de entrevista semi-estruturada, cujas 
questões norteadoras percorreram temáticas sobre as vivências durante o processo de cer-
tificação da Acreditação na instituição, as diferenças nas fases pré certificação, durante 
certificação e pós certificação, a postura da sua equipe e o clima organizacional durante 
este processo. Um roteiro aberto com as quatro questões norteadoras juntamente com um 
gravador MP3, foi utilizado para registrar os depoimentos dos enfermeiros no intuito de 
transcrevê-los com maior veracidade. Para organização, apresentação e análise de dados 
as falas foram transcritas em sua totalidade e analisados conforme a técnica de análise de 
conteúdo. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa/FUNORTE, sob o 
parecer nº 262.833 de 19/04/2013. Resultados: Os resultados foram agrupados em três 
categorias centrais: “vivências iniciais do processo de Acreditação”, “vivências durante as 
fases de implantação” e “postura da equipe durante o processo”. Conclusões: O processo 
de Acreditação apresenta-se como um grande desafio a ser enfrentado pelos gestores e 
profissionais que buscam adequar seus processos de trabalho a excelência no atendimento 
e que o processo de preparação inicial é um fator primordial para a implantação.
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FATORES QUE DIFICULTAM A IMPLANTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DA 
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM (SAE) NA PRÁTICA DE ENFERMAGEM: 

UMA REVISÃO DE LITERATURA

JAQUELINE SOARES CARDOSO1; ROBERTO ALLAN RIBEIRO SILVA1; ANA 
CAROLINA JESUS SOARES1; SOLANGE ANDRADE SILVA GUERRA DE 
OLIVEIRA2*

1Acadêmica do curso de Enfermagem da Faculdade Vale do Goturuba.
2Professora do curso de Enfermagem da Faculdade Vale do Gorutuba, Especialista em 
Gestão em Saúde Pública pela Universidade Estadual de Montes Claros, Especialista 
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* Autor correspondente: solanguerra@yahoo.com.br

Introdução: Bork (2005) define a sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) 
como uma ferramenta que favorece a melhora da prática assistencial com base no co-
nhecimento, no pensamento e na tomada de decisão clínica com o suporte de evidências 
científicas, obtidas a partir da avaliação dos dados subjetivos e objetivos do individuo, da 
família e da comunidade. Originalmente regida pela Resolução do Conselho Federal de 
Enfermagem (COFEN) 272/2002 e atualmente pela Resolução COFEN 358/2009, a SAE 
é uma ferramenta essencial no trabalho do enfermeiro. No entanto, sua implantação na 
prática é difícil por diversos fatores. Objetivos: Tem- se como objetivo identificar os prin-
cipais fatores que dificultam a implantação da SAE na prática de enfermagem. Material 
e Métodos: Trata- se de uma revisão de literatura, onde se deu por consulta as bases de 
dados indexadas, a saber, da BVS (Biblioteca Virtual de Saúde), Google acadêmico e Scie-
lo (Scientific Electronic Library Online). O delineamento dos referenciais compreendeu 
entre 2004 e 2012 onde foram incluídos os estudos disponíveis na íntrega. Resultados: No 
estudo de Hermida (2004) os fatores foram classificados como sendo de ordem pessol/
profissional, organizacional e relacionados ao modelo teórico, com destaque na maneira 
como o processo tem sido operacionalizado nos serviços e no preparo inadequado do 
profissional na graduação. Nobre (2010) evidenciou que os acadêmicos de enfermagem 
experimentam dificuldades em desenvolver o cuidado na perspectiva da SAE, demons-
trando insegurança e aversão ao método. Assim, ocorre dissociação entre teoria e prática, 
pois os conceitos trabalhados em sala de aula não são visualizados no campo de estágio. 
Segundo Remizoski et al. (2010), dentre os principais fatores que dificultam a implantação 
da SAE estão a falta de conhecimento sobre a realização do exame físico, falta de treina-
mento sobre o tema nas Instituições de Saúde, falta de registro adequado da assistência de 
enfermagem, conflito com papéis, dificuldade de aceitação de mudanças, falta de credibi-
lidade nas prescrições de enfermagem, carência de pessoal e falta de estabelecimento de 
prioridades organizacionais. Conclusões: Mesmo sendo norteada pela teoria, orientada 
na formação e determinada pela legislação profissional, muitos fatores contribuem para 
que a implantação da SAE não ocorra, cabendo, portanto, ao enfermeiro identificar tais 
fatores e trabalhar na função de solucioná-los. 
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“FICO AQUI ASSIM PENSADO NA FAMÍLIA” - SENTIMENTOS E PERCEPÇÕES 
EM SER IDOSA INSTITUCIONALIZADA
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Introdução: o processo de transição demográfica, como o que hoje o Brasil atravessa 
em ritmo acelerado, associou-se, em diversos países, ao aumento da demanda por insti-
tuições de longa permanência para idosos (ILPI’s) e também por serviços de saúde. Os 
motivos para a internação nas ILPI’s incluem as dificuldades das famílias em acolhê-los 
por falta de espaço, recursos, estrutura familiar que respeite o idoso ou por incapacida-
de de cuidar deles devido a situações especiais como inserção dos membros no mercado 
de trabalho, abandono pela família, dificuldades de encontrar um cuidador, pobreza, 
viuvez e opção do próprio idoso por se achar um entrave. Independente das razões 
da institucionalização torna-se necessário que a instituição favoreça o estabelecimento 
de vínculos significativos, minimizando sentimentos de desamparo ou conflitos ante-
riores a institucionalização. À medida que a população envelhece, aumenta a procura 
por ILPI e o Brasil não está estruturalmente preparado para receber essa demanda. Os 
estudos sobre institucionalização dos idosos são poucos e não avaliam com profundi-
dade o tema. Objetivo: conhecer os sentimentos e percepções de idosas acerca da ins-
titucionalização em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Mate-
rial e Métodos: estudo descritivo, exploratório de abordagem qualitativa, realizado em 
uma ILPI, localizado no Norte de Minas Gerais/MG, no período de setembro de 2013, 
com oito idosas. Os dados foram produzidos por meio de entrevistas individuais com 
um roteiro semi-estruturado composto por três perguntas, elaborado pelos autores, em 
seguida, os dados foram transcritos na íntegra, e analisados com apoio da técnica de 
análise do conteúdo com categorização temática. Foram respeitados os critérios éticos 
em pesquisas envolvendo seres humanos, uma vez o respectivo estudo, obteve parecer 
do CEP/Funorte sob o número 235.145. Resultados: as falas dos sujeitos possibilitaram 
a elaboração de quatro categorias, a saber: Sentimentos e percepções vivenciadas na 
instituição, Os motivos que levaram a mudança do lar, A instituição como única opção 
de moradia e Vínculos afetivos familiares. Conclusões: há satisfação e bem estar quanto 
à institucionalização, porém a ausência de contato familiar favorece o sentimento de 
saudade e abandono, as idosas sentem a falta de atividades para ocupação.
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Introdução: a identificação de substâncias naturais capazes de atuar como agentes anti-
tumorais vêm desde os primórdios da existência humana. O tratamento dos cânceres é 
considerado como um dos problemas mais desafiadores da medicina moderna e é um dos 
problemas de saúde pública mais complexos que o sistema de saúde brasileiro enfrenta. 
Em relação ao tratamento, aproximadamente 70% dos fármacos antitumorais existentes 
no mercado, atualmente, são derivados de plantas. Neste sentido, vem se destacando o 
gênero Gomphrena, com aproximadamente 120 espécies, com cerca de 46 destas encon-
tradas no Brasil. Objetivo: diante do exposto, este estudo tem como objetivo trazer uma 
discussão sobre o potencial do gênero Gomphrena na inibição de células do cancro. Me-
todologia: foi realizada uma revisão bibliográfica dos estudos publicados a respeito do 
gênero Gomphrena nos últimos anos. Resultados: estudos descrevem  que  os fitoquími-
cos presentes nesse gênero são flavonóides, fitoesteróis, fenólicos e terpenóides, e que a 
presença de atividade antitumoral esta possivelmente associados à produção de saponinas 
e fitoecdisteróides. Experimentos realizados para testar a citotoxidade in vitro de G.elegans 
revelam que os extratos possuem citotoxicidade forte, sendo eles, n-hexano e n-butanol 
das folhas. Em outros trabalhos foram testados a ação antitumoral in vivo de extratos de 
G.martiana, indicando diminuição do crescimento do tumor, após a inoculação de várias 
doses de flavonas. Estudos recentes revelam que G.boliviana, G.globosa, G.haenkeana, G.
meyeniana, G.perenni  mostram atividade antitumoral, enquanto G.celosioides, G.macro-
cephala, G.pulchella são estudadas pela alta atividade citotóxica. Conclusão: percebe-se 
que os estudos farmacológicos das  plantas estão aquém do esperado, considerando a 
quantidade de espécies existentes no planeta, sendo a maioria desconhecida sob o ponto 
de vista científico. Das 250 a 500 mil espécies conhecidas, poucas foram estudadas fito-
quimicamente. Os relatos científicos são escassos e no caso do gênero Gomphrena ainda 
pouco explorados.
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GINCANA SOLIDÁRIA: UMA PROPOSTA DE EXTENSÃO NA ENFERMAGEM

GISLENE ALVES OLIVEIRA1; RICARDO JUNIO DE CARVALHO ALVES1; LARISSA 
DIAS RAMOS1; REINALDO DA SILVA1; MARCOS GABRIEL RODRIGUES DE 
JESUS1; ALANNA FERNANDES PARAÍSO2.

Introdução: A gincana solidária consiste na arrecadação de alimentos, agasalhos e brin-
quedos a serem doados a instituições beneficentes que cuida de populações carentes, e 
com vulnerabilidades sociais. O Projeto faz parte do Grupo de Extensão em Enferma-
gem das Faculdades Santo Agostinho. Objetivo: Desenvolver atividades que estimulem 
a prática da cidadania através de ações de solidariedade, e promover a confraternização, 
produção pedagógica e integração entre alunos, docentes e instituições.  Metodologia: 
Para a ação foi realizada a palestra “A morte e o morrer: os cuidados quando não há cura”, 
no dia 09 de abril de 2015, no Auditório das Faculdades Santo Agostinho. A Palestra foi 
proferida por convidados voluntários, especialistas na temática. Para inscrição, cobrou-se 
1kg de alimento não perecível. Os alunos do Grupo de Extensão divulgaram a palestra 
nos diversos cursos da instituição. Resultados: Participaram da palestra 186 acadêmicos 
dos diversos cursos da instituição. Os alimentos arrecadados foram doados a Casa Lar 
Sant ‘Ana, na cidade de Montes Claros, Minas Gerais, em visita técnica realizada no dia 
29 de abril de 2015. Na oportunidade, os acadêmicos de enfermagem acolheram e visita-
ram as 38 idosas institucionalizadas, aferiram a pressão arterial, e promoveram momentos 
de confraternização. Conclusão: O desenvolvimento de propostas de extensão como a 
gincana solidária, estimula a solidariedade entre os acadêmicos e toda equipe envolvida. 
Permite ainda, formar profissionais sensibilizados para ações de cuidados voluntários e 
humanização.
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HABILIDADES PSICOSSOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA FAMÍLIA 
DURANTE O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE UM PORTADOR DE 

TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA)
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RESUMO: O autismo é um transtorno de desenvolvimento que tem uma base biológica 
e não somente psiquiátrica. A mudança do DSM-IV para o DSM-V agrupou: Transtorno 
Autista, Transtorno Desintegrativo da Infância; Transtorno de Asperger; Transtorno Inva-
sivo do Desenvolvimento sem outra especificação. Não há mais subcategorias, todos agora 
são tratados como Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). O objetivo dessa pesquisa 
foi compreender a importância e necessidade do desenvolvimento de habilidades psicos-
sociais pela família do portador de TEA. Foi realizada uma pesquisa com as famílias de 
autistas cadastradas no na APAE da cidade de Janaúba-MG. O método utilizado foi uma 
entrevista semiestruturada com três questões norteadoras. A entrevista foi gravada para 
depois ser transcrita na integra. Para a analise de dados utilizou-se a técnica de analise 
de conteúdo. De acordo com os resultados encontrados e a discussão desse estudo, as 
habilidades psicossociais desenvolvidas pelos familiares dessa pesquisa referem-se à ne-
cessidade de um cuidado especial ao individuo autista. Desde o nascimento dessa criança 
os esforços são multiplicados para cuidar dela. Conclui-se que Os pais atribuem sua ca-
pacidade psicológica de perceber as vontades de seus filhos, prevê e controlar situações e 
comportamentos, uma tarefa árdua e continua, em que não se pode desanimar. O atendi-
mento multidisciplinar é considerado um apoio aos familiares, sendo efetivo na qualidade 
da intervenção aos autistas.  

Palavras–Chave: Transtorno do Espectro do Autismo; Família; Habilidades.

ABSTRACT: Autism is a developmental disorder that has a biological basis and not just 
psychiatric. The change from DSM-IV to DSM-V grouped: Autistic Disorder, Childhood 
Disintegrative Disorder; Asperger’s disorder; Pervasive Developmental Disorder Not Oth-
erwise Specified. No more subcategories, all are now treated as Autism Spectrum Disorder 
(TEA). The objective of this research was to understand the importance and necessity of 
developing psychosocial skills by Carrier TEA family. Research with families of autistic 
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APAE registered in the city of Janaúba-MG was performed. The method employed was 
a semi-structured interview with three guiding questions. The interview was recorded to 
later be transcribed in full. For data analysis we used the technique of content analysis. 
According to the results and discussion of this study, psychosocial skills developed by the 
family of this research relate to the need for special care to autistic individual. Since the 
birth of this child are multiplied efforts to care for her. We conclude that parents attribute 
their psychological ability to realize the wishes of their children, and provides control 
situations and behaviors, and remains an arduous task, which can not be discouraged. 
Multidisciplinary care is considered a support to family members, the quality of being 
effective intervention for autism.

Keywords : Autism Spectrum Disorder; Family; Skills.

INTRODUÇÃO

Atualmente, o termo Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) vem sendo utilizado 
para se referir a uma classe de condições neurodesenvolvimentais, que inclui o transtorno 
autístico, o de Asperger, o desintegrativo da infância e o transtorno global do desenvol-
vimento não especificado, também chamado de autismo atípico (BARBARO et al, 2009). 

O TEA caracteriza-se pela presença de déficits na comunicação e na interação social, alem 
de comportamentos repetitivos e restritos (APA American Psychiatric Association, 2012). 
O autismo se manifesta precocemente e suas dificuldades comprometem o individuo ao 
longo da vida. Os sintomas são variáveis na intensidade e forma de expressão, nas áreas 
que definem o seu diagnostico.  Caracteriza-se como uma síndrome comportamental 
complexa que possui etiologias múltiplas, quem abrangem fatores genéticos, ambientais e 
psicossociais (RUTTER, 2011).

De acordo com critérios diagnósticos os primeiros sinais de transtorno podem ser identi-
ficados entre 6 e 12 meses, e mais precisamente entre os 18 e 24 meses (OZONOFF et al, 
2010).  Destaca-se a importância do diagnostico precoce, já que se este for realizado antes 
dos três anos e associado a intervenções precoces intensivas e a longo tempo, terá impacto 
positivo no prognostico, melhorando a relação familiar e adaptação social, o desempenho 
cognitivo e o desenvolvimento das habilidades de comunicação e interação social (VI-
RUÉS- ORTEGA, 2010).

Segundo estudos epidemiológicos internacionais a prevalência de TEA é de um em cada 
150 nascimentos (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2007). No 
Brasil um único estudo piloto indica uma prevalência de 0,3% em uma amostra de 1470 
crianças de 7 a 12 anos de idade (PAULA et al, 2011). Percebe-se através desses estudos 
que no Brasil precisam ser revistos muitos aspectos epidemiológicos antes de se ter uma 
prevalência confiável (CZERMAINSKI; BOSA; SALLES, 2013).

Quando os pais recebem o diagnostico de TEA da criança, se frustram com o sonho de fi-
lho perfeito (BOSA, 2014). A sensação de perda acontece, necessitando de uma revisão de 



857

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

como os pais vem o próprio filho. Segundo Assumpção e Sprovieri (2011) a relação entre 
a família e doença é próxima e recíproca. Depende de como a família aceita esse diagnos-
tico de um filho TEA, se fica desmotivada e depressiva, ou se encara como um desafio e 
determinação, não sendo esta escolha consciente. 

A adequação do comportamento dos pais em relação a uma pessoa com TEA pode ser um 
processo longo e dificultoso (SILVA; CHAVES, 2014). Estudos demonstram laços emocio-
nais fortes e independência entre os membros da família (GOLDENBERG, 2003). Mui-
tas famílias se ajustam positivamente as incapacidades do individuo autista, aceitando a 
realidade com percepções boas (HEIMAN, 2002). A superação é possível, neste sentido é 
importante compreender as implicações ao bem estar psicossocial dos familiares (MAR-
QUES; DIXE, 2011). O objetivo dessa pesquisa foi compreender a importância e necessi-
dade do desenvolvimento de habilidades psicossociais pela família do portador de TEA. 
Nesse artigo o termo TEA será abordado como autismo.

Justifica-se o presente trabalho contribuir para o maior conhecimento do Transtorno do 
Espectro do Autismo (TEA) e suas implicações na família, para desenvolver um melhor 
cuidado e atendimento integral a esses indivíduos. A motivação das pesquisadoras en-
contra-se na relação familiar com o irmão de uma delas, indivíduo adulto portador de 
autismo. 

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, de caráter exploratório e descritivo 
realizada nos meses de setembro e outubro de 2014. A coleta de dados foi conduzida pela 
entrevista semiestruturada, com a finalidade de dar voz aos sujeitos do estudo. Na entre-
vista semiestruturada, o entrevistado tem a possibilidade de descrever o tema questiona-
do, sem ter de preocupar-se com as respostas e as condições fixadas pelo pesquisador, pois 
se trata de perguntas fechadas ou abertas com ênfase nas interações (MINAYO, 2010).

Foram participantes do estudo 8 famílias de indivíduos autistas, representadas pelo fa-
miliar mais envolvido com os cuidados do indivíduo. Em todas as famílias o pai ou mãe 
foram os escolhidos. Os critérios de inclusão dessa pesquisa foram: Ser familiar de um 
portador de autismo cadastrado ou frequentando a APAE (Associação dos Pais e Amigos 
dos Excepcionais) de Janaúba – MG; Ter mais de 18 anos e menos de 60; Aceitar participar 
da pesquisa; Ser encontrado na residência em até três tentativas de visita. Os critérios de 
exclusão são opostos aos de inclusão.

A idade dos participantes variou de 30 a 50 anos. Em relação às crianças e adolescentes 
com autismo apenas sete deles era do sexo masculino e uma do sexo feminino. A pesquisa 
foi desenvolvida na cidade de Janaúba MG.

Foram utilizados os seguintes instrumentos para realização dessa pesquisa: ficha de iden-
tificação que coletou dados gerais como idade, cor ou raça, escolaridade etc; entrevista se-
miestruturada composta por três questões abrangentes. Antes da realização da entrevista 
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foi feito um estudo piloto com a família de um autista cadastrado no CAPSi (Centro de 
Atenção Psicossocial Infantil) da cidade de Janaúba-MG. 

A transcrição das entrevistas, a análise dos dados, bem como demais resultados estão à 
disposição junto à pesquisadora responsável pelo estudo para eventuais consultas.

Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da FU-
NORTE (Faculdades Unidas do Norte de Minas). O TCLE (Termo de consentimento 
Livre e Esclarecido) foi apresentado e explicado a todos os participantes conseguindo a 
assinatura deles.

Os participantes foram localizados na APAE (Associação Dos Pais e Amigos dos Excep-
cionais) dessa cidade. Essa instituição atende aos autistas em uma sala especializada. As 
famílias selecionadas para o estudo são aquelas que têm membros autistas cadastradas 
nessa instituição. O TCI (Termo de Consentimento Institucional) foi assinado pela dire-
tora da instituição. O convite à participação da pesquisa foi feito por telefone, os números 
e endereços foram disponibilizados pela instituição.

A coleta de dados foi realizada nas residências das famílias com duração de no mínimo 40 
minutos e no máximo 1 hora e meia. O período de entrevistas foi em setembro e outubro 
de 2014. A entrevista foi gravada e depois transcrita na integra. A análise dos dados foi 
feita por meio da técnica de analise de conteúdo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após submeter as entrevistas à técnica de analise de conteúdo foi possível extrair delas 
unidades de registro que foram agrupadas em três unidades temáticas: Enfrentamento do 
diagnostico de TEA; Habilidades psicossociais; e atendimento multidisciplinar. 

Enfrentamento do Diagnostico de TEA 

Os primeiros sinais e sintomas que os indivíduos com TEA manifestam afetam considera-
velmente a estrutura familiar. Segundo Zanon (2014) devido a convivência diária, envol-
vendo diversos fatores, os pais reconhecem primeiro os sintomas, antes dos profissionais. 
Para Coonrod e Stone (2004) são muitas as preocupações em relação ao diagnostico de 
um portador de TEA. Destaca-se a importância de entrevista com os pais e familiares para 
obter um diagnostico preciso e precoce. 

  Nos dados encontrados nessa unidade de registro demonstram os sentimentos da fa-
mília ao saber que o familiar era autista. O sentimento de insegurança é encontrado com 
abrangência, alem disso os entrevistados relataram os sentimentos de cuidado e atenção 
especial ao membro da família:

Eu fiquei louca dentro do consultório. Assim, foi difícil aceitar. (E-1)
Eu senti que tinha que cuidar dele. (E-2)
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Eu não senti rejeição, senti que tinha quem cuidar dele e pronto. (E-3)
Eu não senti tristeza. As pessoas falavam que quando esse menino crescer ele vai ser vio-

lento, mas eu nunca acreditei. (E-4)
Eu senti que tinha que tocar o barco para frente e cuidar dele. (E-5)

Os pais esperam que seus filhos sejam ‘’saudáveis’’ e perfeitos, colocando seus sonhos e 
planos concretizados neles. Quando a criança apresenta limitações, os pais se fragilizam, 
muitos reagem com frustração ou recusa (JERUSALINSKY, 2007). Vivenciar a materni-
dade e a paternidade a partir daí torna-se uma experiência difícil, que pode causar sofri-
mento, confusão, medo e frustração. Apesar do apoio de profissionais e outros familiares, 
sobre os pais é que recaem as maiores responsabilidades (BUSCAGLIA, 2006).

 Dentre os primeiros sintomas descritos pelos pais no reconhecimento do filho autista 
estão: a ausência de fala ou o inicio de fala com fim repentino; isolamento ou falta de aten-
ção e interesse em objetos ou pessoas; comportamentos estereotipados. Segundo Favero 
et al (2005) a comunicação é severamente prejudicada em um quadro de autismo. Os pais 
geralmente procuram a ajuda medica ao perceberem que seus filhos não falam, ou apre-
sentam regressão na fala.

 Ela demorou andar, falar, hoje ela ainda não fala. Às vezes fala uma coisa ela entende, 
às vezes não. (E-7)

 Ela não tem noção do perigo. Não pode deixar ela na rua sozinha. Ela era uma criança 
diferente. (E3)

 Ele demorou falar. Meu marido aceita, às vezes não aceita. No inicio eu tive muito medo, 
dó, não queria aceitar. (E1)

Segundo Smeha e Cezar (2011), relatos de mães constam a angustia na percepção das 
características autistas no filho. Elas visualizam que o filho tem muitas limitações e nunca 
serão como elas sonhavam. Identificou-se também que elas dedicam seu dia ao filho so-
mente, não podendo exercer outra atividade, como trabalhar fora. Os maridos geralmente 
contribuem com o apoio econômico. De acordo com Nuñes (2007), a relação entre os 
irmãos permitem interações e trocas, sendo assim muito importante. 

 Eu nunca achei meu filho diferente dos outros filhos. Para a gente é considerado normal. 
Porem percebi que teria que cuidar dele para sempre. (E4)

De acordo com O´Brien (2007), os pais sabem que o autismo é para a vida toda, e que o 
cuidado é preocupante, e muitas vezes estressante. Quando a família vai bem demonstra 
que aprenderam a lidar com o problema e entenderam que as dificuldades podem ser 
ultrapassadas. Os pais sabem que seus filhos precisam deles e eles ainda não lhes podem 
faltar. Essas famílias tem esforços diários e interrogações constantes na sua vida.

A partir do inicio dos sintomas de Transtorno autista o contexto familiar sofre alterações 
expressivas nas emoções e nas atividades de rotina. As dificuldades da criança transcor-
rem em mobilização da família acerca das dificuldades que a criança apresenta que vão 
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contra as crenças e normas, valores e manutenção do convívio social (SPROVIERI; AS-
SUMPÇÃO, 2001).

Estudo feito por Bernier et al (2010) identificou as experiências especificas identificadas 
em famílias de indivíduos com TEA ao longo de seu desenvolvimento. A fase de infância 
em uma família com uma criança autista é marcada pelo reconhecimento de sinais e sin-
tomas, principalmente o atraso e dificuldades na fala e na interação social. Muitos pais ou 
familiares deixam de trabalhar para cuidar de seus filhos que apresentam comportamen-
tos estressantes e imprevisíveis, limitando muitas vezes as atividades sociais da família. 

Apesar de muitas pesquisas sobre o tema e a evolução do diagnostico precoce ainda tem se 
muito a definir sobre o Transtorno do Espectro Autista. Os dados encontrados nessa uni-
dade temática demonstram a falta de conhecimento da família sobre o assunto no inicio 
dos sintomas e após o diagnostico autismo.  

 O que eu senti quando soube que ele era autista foi pouco, na verdade na minha época 
eu nem sabia o que era autismo. (E-5)

Compreende-se, a partir da literatura, que a rotina familiar é modificada de acordo com a 
influência da pessoa com TEA. O comprometimento da autonomia e da qualidade de vida 
das famílias é característico (MINATEL; MATSUKURA, 2014). 

Habilidades Psicossociais

As habilidades psicossociais desenvolvidas pelos familiares dessa pesquisa referem-se 
à necessidade de um cuidado especial ao individuo autista. Desde o nascimento dessa 
criança os esforços são multiplicados para cuidar dela. As mães entrevistadas dedicam 
seu tempo integralmente ensinando seu filho as normas de convivência, a sua principal 
característica é a paciência e a capacidade de entender o que seu filho ‘’diz’’ mesmo sem 
ele falar nada. 

 Ela já está grande, se fosse uma criança ‘normal’ não precisava, mas eu canto para ela. (E-2)
 Quando vou fazer alguma coisa com meu filho mais novo eu procuro envolve-la, nas 

brincadeiras... etc. (E-4)
 Quando a gente sai com ela, enquanto ela está comendo ela fica quieta, depois ela já 

quer ir embora e dar trabalho. (E-3)
 Ela fica muito inquieta nos locais, tem que ficar o tempo todo atrás dela, quando um cansa 

o outro tem que ficar o tempo todo atrás dela. Em aniversario eu evito ir com ela. (E5)
 Hoje não fico mais ligada no nome autista, mas sim na solução do problema, por exem-

plo, se alguém pergunta por que ele não fala? Porque è autista. Hoje procuro soluções 
para ajudá-lo. (E8)

As dificuldades para lidar com o comportamento do autista são muitas, e os familiares 
acabam mudando seus hábitos e aprendendo habilidades para lidar com estes. Segundo o 
Ministério da Saúde (2013), na sintomatologia do autista na infância evidencia-se vinculo 
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especifico e exagerado com uma pessoa (um dos pais, babá ou irmão, por exemplo), tendo 
dificuldades em ficar longe dela. Pessoas um pouco mais velhas com autismo aproximam-
se de outras pessoas instrumentalmente, utilizando uma parte do outro (braço, ou mão, 
por exemplo) para conseguirem algo ou serem levados a algum lugar.

 Eu preciso entender o que ele sente. (E-1)
 Aqui em casa ele a vontade, às vezes ate sem roupa, e passa o dia todo com a televisão 

ligada. (E-8)
 Ele se interessa por coisas que outras crianças não se interessariam, por exemplo, ele não 

gosta de televisão, mas fica fascinado com o fio da TV. (E-6)
 Preciso ficar sempre de olho nele e entender o que ele quer dizer, mesmo sem falar nada. 

(E5)

Os pais podem introduzir mudanças no comportamento de seus filhos desde que consi-
gam administrar bem seus papeis como professores e conselheiros, ajudando os filhos a 
lidar com seus sentimentos e reações da própria deficiência. As crianças autistas precisam 
de atenção especial visando a estimulação de habilidades (SANTOS; SOUSA, 2008).

A superproteção é uma característica marcante principalmente nos pais de um autista. Os 
sentimentos de medo e insegurança acabam por colocar os pais em uma situação difícil 
para impor limites e educar seus filhos. A educação dessas crianças e jovens è diferente, 
pois eles têm dificuldade em cumprir limites e entender o que pode ou não, o que é peri-
goso e o que não é. 

 Nossa eu não sei colocar limites no meu filho, sempre, para tudo ele precisa de mim. (E-2).
 Quando estou fazendo almoço eu tenho que fechar a porta da cozinha para ele não en-

trar porque se não ele bagunça tudo! Eu não consigo falar ‘não’ para ele.  (E1)

Estudos demonstram laços emocionais fortes e independência entre os membros da fa-
mília (GOLDENBERG, 2003). Muitas famílias se ajustam positivamente as incapacidades 
do individuo autista, aceitando a realidade com percepções boas (HEIMAN, 2002). A 
superação é possível, neste sentido é importante compreender as implicações ao bem estar 
psicossocial dos familiares (MARQUES; DIXE, 2011).

Os familiares percebem que o autista tem comportamentos estereotipados e restritos. 
Desde criança os interesses são diferenciados, o contato social é restrito, por exemplo, um 
pai disse que seu filho não sorri e não brinca com outras crianças. Ao se interessar por 
brinquedos e atividades não eram coisas comuns. Os pais fazem esforços para envolver 
seus filhos e procuram entrar no ‘mundinho’ deles. Alguns preferem deixa-los do seu jeito, 
sem tentar muda-los, outros não medem esforços para que seus filhos saiam do isolamen-
to e tenham melhor convívio social. 

Segundo DeGrace (2004) a organização familiar é centrada no membro autista. Os pais 
tem dificuldades tem dificuldade em realizar suas tarefas que tragam prazer e positivida-
de, pois seu tempo e energia são gastos para proteger e acalmar seu filho. As necessidades 
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dos filhos devem ser atendidas, também para se evitar crises. O autismo mais do que as 
outras deficiências pode ser considerado uma entidade própria que controla o ambiente 
familiar, envolvendo todos os membros no relacionamento com o individuo. 

O resultado encontrado pela autora coaduna com os resultados do presente estudo, em 
que os pais não medem esforços para cuidar de seus filhos, desenvolvendo habilidades 
para lidar com suas crises; utilizando estratégias afetivas (contato visual, imitação, musi-
calidade, utilizando-se de palavras objetivas etc).

Para Schwartzman (2011) na fase pré-escolar os comportamentos estereotipados tornam-
se mais evidentes o que demanda maior atenção dos pais e educadores. Na maioria das 
vezes os cuidadores devem ‘traduzir’ os que eles querem dizer com aquele comportamen-
to, prevê as crises e evitar situações que causem transtorno. Os resultados dessa pesquisa 
estão a favor desse autor quando os familiares demonstram sua Capacidade de adaptação 
ao longo do tempo. Dos autistas membros das famílias pesquisadas, três deles se quer bal-
buciam alguma palavra, o que dificulta o entendimento de suas necessidades e vontades. 
Um deles falou normalmente ate um ano de idade e depois perdeu a fala gradativamente. 

A carência afetiva consiste em um ‘apagamento’ em que a criança tem alta resistência aos 
estímulos de relacionamento. Os principais sinais desse quadro são: ausência de estímulos 
auto-eróticos, rigidez facial, movimentos atípicos dedos, choro e perda de apetite (GUE-
NEDEY, 2000). A passividade esta associada às estereotipias. Às vezes a pessoa comuni-
ca-se normalmente escondendo a profunda retração. A insistência do observador e/ou 
cuidador em buscar um contato produz uma gradual melhoria do padrão de comunicação 
e dos sintomas de carência (MARCELLI, 2006). Os resultados encontrados nesse estudo 
estão de acordo com os autores descritos. O esforço dos cuidadores em estabelecer cotato 
afetivo e comunicativo melhora a capacidade dessas crianças e jovens. 

 Como eu via que ele não se interessava por nada, eu tento imitar ele, os movimentos com 
as mãos, ele lá quieto, eu pegava e fazia igual pra ver se ele percebia que eu estava igual 
a ele. (E-5)

 Eu fui insistindo ate que consegui que ele olhasse para mim.  Se você deixar eles não 
fazem nada, só ficam quietos.(E-3)

 Eu procuro conversar com ele, te gente que fala ele é autista não entende nada! Mas ele 
entendeu sim, tem que falar com ele. (E8)

 Antes de vocês chegarem eu já tinha falado que vocês viriam, para não pegar de surpre-
sa, porque ele odeia sair da rotina!. (E-4)

 O aprendizado tem que ser todo dia, ele vai aprendendo. Quando ele para com uma 
mania começa com outra.. (E7)

O autista tem imensa dificuldade em estabelecer laços sociais. Nos casos menos graves ele 
procura um contato, mesmo que inadequado, ou aceita ser tocado ou abraçado. Nos casos 
mais graves eles repudiam qualquer contato ou interação, nesses casos é frequente a ecolalia 
e a falta de reconhecimento de emoções das outras crianças nas brincadeiras. A estereotipia 
é comum aos autistas devido ao não reconhecimento do outro (SILVA; CHAVES, 2014).
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Os familiares falam sobre o preconceito em relação ao autista. Muitos acabam se afastando 
e deixando seu convívio social por conta dos problemas causados.  Relatos demonstram 
que algumas pessoas chamavam seu filho de ‘louco’, não deixavam suas crianças se apro-
ximarem dele, e outros falavam que quando o autista crescesse só ia dar mais desgosto 
para ele, falavam até em internação em um hospital psiquiátrico. Porem, a maioria dos 
familiares não deixa de levar seus filhos nos locais e atividades sociais do dia-a-dia apesar 
dos olhares das pessoas. O comportamento dos autistas em locais com grande numero de 
pessoas è caracterizado pela agitação, ansiedade e estereotipias. Eles percebem a mudança 
de rotina. 

 Na missa ele fica andando de um lado por outro, mexendo com todo mundo, e as pessoas 
não entendem. (E7)

 Dependendo do dia, se chegar num lugar com muita gente ele fica nervoso. Na mediada 
do possível ele participa de tudo! Mas se ele não gosta não tem jeito de ir. (E5)

A presença do individuo autista no ambiente familiar implica mudanças no mesmo. Per-
cebe-se que os pais dessas pessoas, ao longo do crescimento e desenvolvimento da crian-
ça, tem concepções novas sobre o sentido de suas vidas, se tornando mais determinados, 
organizados e responsáveis, dando a vida um sentido de missão. Aceitar e adaptar-se a 
mudanças não é tarefa fácil e repentina, sendo necessário vivencias desenvolvimento de 
habilidades (MARQUES; DIXE, 2011).

Atendimento Multidisciplinar

A rede de suporte, atenção e políticas direcionadas a população de autistas interfere dire-
tamente no enfrentamento das dificuldades dos familiares. A promulgação da Lei 12.764 
(BRASIL 2012) institui a Política Nacional de Proteção aos Direitos das pessoas com 
Transtornos do Espectro Autista, que passou a se considerar a pessoa com TEA como 
pessoa com deficiência, que tem os mesmos direitos e proteção das pessoas com outras 
deficiências (MINATEL; MATSUKURA, 2014).

Segundo Smeha e Cesar (2011), somente o apoio familiar não é suficiente quando o por-
tador apresenta limitações variadas causadas pela síndrome. É necessário o acompanha-
mento e intervenção de profissionais da saúde e também de profissionais da educação.

As instituições CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) e CAPSi (Centro de Atenção Psi-
cossocial Infantil), tem por objetivo propiciar o desenvolvimento de habilidades cogni-
tivas e socioafetivas das crianças e adultos, visando aumentar habilidades senso percep-
tivas e motoras e a utilização da capacidade criativa. Essas intervenções irão favorecer o 
desenvolvimento de atividades produtivas, resgatar a autoestima e a relação interpessoal 
(FIGUEIRA; ALVES, 2004).

Todas as crianças autistas das famílias entrevistadas estudam na APAE, três delas frequen-
tam o CAPSi e somente as vezes, quando necessário buscam atendimento em hospital 
ou ESF (Estratégia Saúde da família. 6 familiares consideram o atendimento na APAE 
indispensável para a criança, adolescente ou adulto autista. Sem essa instituição as dificul-
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dades seriam maiores. Os pais consideram também como um local para deixar seus filhos 
enquanto trabalham. 

 Eu considero o atendimento na APAE bom. Se não fosse essa ajuda eu nãos ei o que 
faria. (E-6)

 Quando ele teve uma crise eu chamei o pessoal da APAE e eles me ajudaram a leva-lo 
para o hospital. O CAPSi também ajuda muito, o atendimento é bom. (E2)

 Eu acredito que o atendimento é bom, mas pode melhorar.(E-1)
 Nem todas as pessoas estão habilitadas para lidar com a deficiência intelectual.(E-3)
 As pessoas tratam diferente aquelas que têm problemas psiquiátricos, se deixar elas fi-

cam lá, jogadas. (E-7)
 Na APAE tem profissionais que trabalham com muito empenho. Já nos hospitais ‘eles 

cuidam porque tem que cuidar’, se não tiver alguém de olho eles ficam jogados. (E-6))

De acordo com Figueira e Alves (2004) o CAPSi tem como o objetivo principal o desen-
volvimento das habilidades cognitivas e socioafetivas das crianças e jovens autistas. As 
influencias estão voltadas para a utilização da capacidade criativa e das habilidades senso 
perceptivas e motoras que irá favorecer o senso de responsabilidade, as relações afetivas e 
sociais, alem do desenvolvimento de atividades produtivas. 

De acordo com os familiares entrevistados a APAE e o CAPSi são locais de confiança e 
tranquilidade para deixar seus filhos. Alguns pais falam sobre a falta de preparo dos profis-
sionais, da necessidade de mais estudos, porem, é unanime o reconhecimento dos esforços 
feitos pelos profissionais dessas instituições para melhor atender seus filhos. Teixeira (2007) 
cita o atendimento familiar dentro da instituição que è voltado para o envolvimento da fa-
mília com o tratamento do autista, esclarecendo sobre o transtorno, buscando uma maior 
aceitação e melhoria da convivência com o paciente. A troca de experiências com outras 
famílias influencia a autonomia na busca de soluções e recursos junto à comunidade. 

No presente estudo encontramos dados semelhantes aos desses autores. Os familiares 
entrevistados estão inseridos no atendimento de seus filhos dentro dessas instituições, 
participando de reuniões; atendimentos com profissionais especializados, os mesmos que 
atendem seus filhos; exposição de duvidas e esclarecimentos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é foco de vários estudos, não sendo con-
siderada uma doença única, mas sim como um complexo distúrbio de desenvolvimento 
que tem graus variados severidade e diversas etiologias. O Termo Espectro é de ampla 
abrangência de sintomas, desde os menos graves ate os mais graves (VELOSO et al, 2014). 

Os resultados dessa pesquisa permitiram evidenciar os desafios e as realidades de famílias 
de autistas, e também o conhecimento das habilidades desenvolvidas pelos familiares ao 
longo do desenvolvimento do portador desse transtorno. Os resultados são pertinentes à 
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composição da amostra, em que todos são do mesmo município e frequentam a mesma 
instituição de ensino e saúde. 

Considera-se que as relações familiares mudam gradativamente quando se tem um mem-
bro autista. Os familiares sentem como se esse individuo fosse um ‘estrangeiro’ em meio 
a uma família brasileira, essa criança não fala a mesma língua de sua família e não com-
preende seus sentimentos e emoções. A adaptação a esse individuo produz mudanças 
significativas na rotina e nas relações afetivas. 

Os pais atribuem sua capacidade psicológica de perceber as vontades de seus filhos, prevê 
e controlar situações e comportamentos, uma tarefa árdua e continua, em que não se pode 
desanimar. O atendimento multidisciplinar é considerado um apoio aos familiares, sendo 
efetivo na qualidade da intervenção aos autistas.  

Responsabilidades Individuais

Os autores trabalharam juntos em todas as etapas de produção do artigo.
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Introdução: A utilização dos antimicrobianos está entre uma das grandes preocupações 
mundiais em relação ao uso racional de medicamentos. É a segunda classe de medica-
mentos mais utilizados sendo responsável por 20 a 50% das despesas hospitalares. Estudos 
anteriores  demonstraram que cerca de 59% das prescrições de antimicrobianos são inade-
quadas.  Nesse sentido, trabalhos que avaliem a utilização de medicamentos, especialmen-
te os antimicrobianos, são importantes para subsidiar a tomada de decisões em programas 
que objetivam o uso racional dos mesmos. Objetivo: Identificar as principais classes e 
vias de administração de antimicrobianos prescritos em unidade de tratamento intensivo 
(UTI)  de um hospital no Norte de Minas Gerais. Método: Esse estudo foi realizado no 
período de maio a julho de 2015 em um hospital filantrópico localizado em uma cidade do 
Norte de Minas Gerais. Utilizou-se dados secundários obtidos nos registros hospitalares 
informatizados contendo informações sobre as prescrições realizadas nas UTI’s no perío-
do em estudo. Os dados foram analisados e tabulados utilizando o Microsoft Excel. Resul-
tados: O número de prescrições de antimicrobianos no período em estudo foi de 4.471. 
Entre as classes mais utilizadas, os carbapenêmicos foram os mais frequentes (30,18%) se-
guidos dos glicopeptídeos (19,48%), penicilinas (16,95%), cefalosporinas (14,11%), linco-
saminas (6,22%), aminoglicosídeos (3,96%), fluorquinolonas (3,53%), nitroimidazólicos 
(3,20%), sulfonamidas (1,70%), macrolídeos (0,69%) e glicilciclinas (0,02%). A principal 
via de administração utilizada foi a endovenosa (80%) seguida da via oral (20%). Conclu-
são: O número de prescrições de antimicrobianos no setor estudado foi elevado. O grupo 
dos carbapenêmicos e glicopeptídeoss foram os mais utilizados. Houve uma prevalecência 
do emprego da via endovenosa, certamente pela sua ação mais rápida. Esse trabalho pos-
sibilitou a identificação dos grupos de antimicrobianos mais utilizados contribuindo para 
o aprimoramento do controle desses medicamentos no âmbito hospitalar.
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Introduction: The discovery of penicillin in 1928, was the main mark in the treatment of 
infectious diseases caused by bacteria. From it were created several more powerful anti-
microbial and with greater spectrum of action. However the bacteria have also developed 
several mechanisms which confer them resistance to these drugs. Gram-negative bacteria 
are the core responsibility for new cases of infections by multidrug-resistant microorgan-
isms. The evaluation of these resistance profile of each new case of infection facilitates the 
antibiotic therapy. Objectives: To assess the sensitivity profile of different Gram-negative 
bacteria against penicillin; to determine the minimum bactericidal concentration (MBC) 
of benzylpenicillin for Gram-negative bacteria isolated; assess the sensitivity profile be-
tween species of the same genus. Material and Methods: Nine clinical isolates were used: 
Enterobacter sp. (ENT, two isolates), Stenotrophomonas maltophilia (SM), Pseudomonas 
aeruginosa (PAE) and Pseudomonas sp. (PS) Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC, 
three isolates) and Escherichia coli (EC) and one strain of P. aeruginosa ATCC (PAP). 
These microorganisms were isolated and identified phenotipically by Microbiology sec-
tors of the Municipal Hospital of Ipatinga and University Hospital Clemente de Farias. 
The benzylpenicillin susceptibility testing was accomplished through the serial microdi-
lution method in 96-well plates according to the Clinical and Laboratory Standards In-
stitute (CLSI) 2010 was made in independent triplicates. Serial dilutions were made of 
benzylpenicillin ranging from 150,000 IU / ml to 1,171 IU / ml. After incubation for 24 
h, an aliquot was removed from each well and pipetted into Petri plates containing Muel-
ler-Hinton agar for viewing CBM. Results: Only PAP strain showed a growth inhibition 
from the concentration 18,750 IU / mL. All evaluable clinical isolates were resistant to 
penicillin, in all tested concentrations. Conclusion: The microdilution tests are effective 
to direct the choice of appropriate antibiotic therapy. Different microorganisms, although 
of the same genus and species, may have different sensitivity profiles. The clinical isolates 
of Pseudomonas aeruginosa, are more resistant to penicillin than standard ATCC strain.
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Introdução: O Papiloma vírus humano (HPV) é um vírus da família Papilomaviridae 
capaz de provocar lesões de pele ou mucosa. O HPV se destaca como uma das doenças se-
xualmente transmissíveis (DST) mais comum e tem chamado a atenção dos especialistas 
por ser responsável por 90% dos casos de câncer de colo uterino no Brasil. O Ministério 
da Saúde tem investido na prevenção desse câncer através de campanhas educativas rea-
lizada por profissionais de saúde. Objetivos: Compreender a importância da prevenção 
no controle do HPV. Métodos: O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, 
desenvolvido a partir de artigos originais e documentos publicados no período de 2010 a 
2015 encontrados no Scielo e site do Ministério da Saúde e Instituto Nacional de Câncer 
(INCA), utilizando as palavras chave: “Câncer no colo uterino”, “HPV”, “prevenção HPV”. 
Resultados: Observa-se que os fatores que contribuem para que muitas mulheres não 
busquem o tratamento preventivo é a informação, o desconhecimento da importância 
e a vergonha de realizar o mesmo. As mulheres precisam de um atendimento especial 
mais abrangente, levando em consideração não somente a realização do exame, mas toda 
atenção psicológica. Conclusão: Conclui-se que apesar de existir meios de informações 
sobre doenças sexualmente transmissíveis, percebe-se que o HPV é pouco conhecido en-
tre mulheres. O Ministério da Saúde vem investindo em políticas que buscam melhoria da 
saúde da mulher. No entanto, não bastam criar políticas, é essencial que os profissionais se 
sensibilizem e se disponibilizem para mudar esse quadro de saúde.
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INTRODUÇÃO: 

A melhor forma gestão do cuidado é aplicando o sistema de classificação de pacientes 
– SCP. Este permite uma melhor identificação do paciente e melhor funcionamento da 
equipe de enfermagem como um todo. OBJETIVO: O presente estudo teve como objetivo 
identificar o instrumento de classificação de pacientes e ainda reunir e resumir a produção 
cientifica acerca dos mesmos. MÉTODOS: Trata-se de revisão de literatura tendo como 
banco de dados a Scientific Electronic Library Online. RESULTADOS: A amostra final 
foi composta por 11 obras publicadas em revistas de renome nacional entre os anos de 
2008 e 2013. DISCUSSÃO: Os dois instrumentos encontrados foram Fugulin e Perroca. 
Ambos são considerados de fácil aplicação ao paciente hospitalar e ambos recolhem os 
dados mais importantes para a avaliação da condição em que o mesmo se encontra. Em-
bora a nota obtida no final de cada um seja diferente a relação dos resultados entre eles 
são semelhantes. CONCLUSÃO: Os instrumentos de classificação têm colaborado para 
o planejamento de enfermagem e se mostrado uma ferramenta de subsídio para as ações 
com o paciente. Como preconizado pelo COFEN deve ser utilizado. 

Descritores: Enfermagem. Assistência ao Paciente. Avaliação em Enfermagem.

INTRODUÇÃO: 

Desde o nascimento da Enfermagem, Florence Nightingale já realizava a classificação dos 
pacientes separando os que demandavam maiores cuidados junto ao posto de cuidados. 
Em 1960 foi criado nos Estados Unidos da América o sistema de classificação de pacien-
tes – SCP responsável determinar, validar e monitorar o cuidado referente ao paciente e 
determina ainda o grau de dependência paciente/profissional. No Brasil esta classificação 
começou nos anos de 1970 com o Cuidado Progressivo de Pacientes – CPP. Está inserida 
e regulamentada pela Resolução do COFEN nº 293/04. Os instrumentos de classificação 
do paciente são indicados para auxiliar a equipe de enfermagem na tomada de decisão, na 
identificação precoce de cada paciente, no cálculo de pessoal e dimensionamento da equi-
pe, na disposição dos pacientes no setor, entre outras vantagens. (COFEN, 2004; ARAU-
JO, PERROCA e JERICO, 2009; BRITO, GUIRARDELLO, 2012).

OBJETIVO: 
O presente estudo teve como objetivo geral identificar o instrumento de classificação de 
pacientes e ainda reunir e resumir a produção cientifica acerca dos mesmos.
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MÉTODOS: 

Trata-se de revisão integrativa de literatura tendo como banco de dados a Scientific Electronic 
Library Online em novembro de 2014. A busca se deu com os seguintes descritores: “enfer-
magem”, “classificação” e “pacientes” A amostra total foi composta por 25 obras. Os critérios 
de inclusão foram obras completas e disponíveis. Os critérios de exclusão foram obras dos 
últimos 5 anos, gerando uma amostra final de 11 artigos, lidos e analisados na integra. 

RESULTADOS: 

Foram analisadas 11 obras publicadas entre os anos de 2008 e 2013. Quanto ao periódico 
de publicação pode assim ser distribuídos: Revista Escola de Enfermagem da USP (03), 
obras da Revista Latino Americana de Enfermagem (03), Revista Gaúcha de Enfermagem 
(01) Acta Paulista de Enfermagem – ACTA (02) e Revista Brasileira de Enfermagem – 
REBEN (02). Todas as obras analisadas apresentavam abordagem quantitativa, desenvol-
veram na assistência hospitalar. 

DISCUSSÃO: 

Os principais instrumentos para a classificação adulta de pacientes encontrados foram 
Perroca e Fugulin com 6 publicações cada. A avaliação do paciente por Fugulin aborda 
o estado mental, oxigenação, sinais vitais, motilidade, deambulação, alimentação, cuida-
do corporal, eliminação e terapêutica (BRITO; GUIRARDELLO, 2011). A avaliação por 
Perroca analisa estado Mental e Nível de Consciência; Oxigenação; Sinais Vitais; Nutri-
ção e Hidratação; Motilidade; Locomoção; Cuidado Corporal; Eliminações; Terapêuti-
ca; Educação à Saúde; Comportamento; Comunicação e Integridade Cutânea – Mucosa 
(CUCOLO; PERROCA, 2010). Estes são os dados mais importantes para a avaliação da 
condição em que o paciente se encontra. Com estes dados é possível traçar a terapêutica e 
os cuidados ao paciente. Embora ambos os instrumentos abordem, em sua maioria, áreas 
similares, os resultados finais são diferentes, mas mantém um mesmo padrão de classifi-
cação. Todos os autores corroboram que ambos os instrumentos são de fácil aplicabilidade 
nas instituições hospitalares (MORAES, LINCH, SOUZA, 2012; PERROCA, 2008). 

CONCLUSÃO: 

Os objetivos do estudo foram alcançados e desta forma identificou-se que o Fugulin e Perro-
ca são os mais utilizados para a classificação dos pacientes adultos sendo aplicados nos mais 
diversos setores hospitalares. De modo geral, são parecidos e de fácil aplicação pela equipe 
de enfermagem. Ambos tem se mostrado satisfatórios quanto à classificação dos pacientes e 
apresentado resultados positivos nas evoluções e planejamentos de enfermagem.
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Introdução: O Brasil possui um número muito grande de espécies vegetais que são consi-
deradas medicinais, sendo o seu uso para o tratamento de doenças documentado em todo o 
mundo. Com o desenvolvimento da indústria farmacêutica, a utilização de plantas foi aban-
donada, entretanto, estudos recentes vêm mostrando a eficácia de formulações utilizando as 
mesmas. Muitos desses trabalhos são realizados em busca de vegetais que apresentem ativi-
dade antimicrobiana, sobretudo, agora, com a propagação de micro-organismos resistentes 
aos antimicrobianos. O Caryocar brasiliense Cambess (Pequi) é uma planta frutífera, nativa 
do cerrado brasileiro utilizado na medicina popular, indústria cosmética e na alimentação. O 
pequi produz metabólitos secundários, tais como taninos, alcalóides, flavonóides e resinas, 
aos quais se atribuem as atividades, antifebril, antigripal, antiparasitária e diurética descritas 
para essa planta. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi determinar o perfil fitoquímico do 
extrato hidroalcoólico das folhas do Caryocar brasiliense  Cambess e avaliar a sua atividade 
antimicrobiana frente a isolados clínicos de Staphylococcus aereus. Material e Métodos: O 
extrato hidroalcoólico das folhas do pequi (EHP), coletadas na região de Montes Claros – 
MG foi obtido por percolação total em álcool 70% (v/v) e utilizado nos ensaios de atividade 
antimicrobiana e testes fitoquímicos. Nesse último, por meio de colorimetria qualitativa, 
avaliou-se a presença de saponinas, alcaloides, flavonoides, esteroides/triterpenoides e tani-
nos conforme descrito por Silva et al. (2010). A pesquisa da concentração inibitória mínima 
(CIM) do EHP contra cinco isolados clínicos de S. aureus foi realizada, em triplicatas inde-
pendentes, por meio da técnica de REMA (Resazurin Microtiter Assay), utilizando micropla-
cas de 96 poços, em diluições seriadas que variou de 10 mg/mL à 0,07 mg/mL. Resultados: 
A análise fitoquímica demonstrou a presença de todos os metabólitos investigados. A CIM 
do EHP contra os isolados clínicos de S. aureus foi menor que 0,07 mg/mL. Conclusão: O 
extrato obtido das folhas da espécie avaliada contém metabólitos secundários com alto po-
tencial antimicrobiano, uma vez que, inibiu o crescimento de S. aureus em todas as concen-
trações avaliadas. Novos estudos serão conduzidos para se titular a atividade descrita nesse 
trabalho, bem como identificar o provável composto responsável por esse achado. 
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Introdução: As ligas acadêmicas são entidades formadas por alunos sob a supervisão de 
profissionais e professores. O ambiente de atuação das ligas é amplo e diversificado e suas 
atividades servem para aprimorar programas educacionais das instituições de ensino su-
perior. Expõem o discente à realidade social da população com a qual convive promoven-
do sua atuação como um agente transformador. O internato rural oferece uma oportuni-
dade ímpar de crescimento pessoal e profissional, por ser um local de práxis em que todos 
os envolvidos podem ser sujeitos, capazes de agir e falar, donos de saberes importantes 
nos processos de tomada de decisão a partir das relações estabelecidas. O objetivo do pre-
sente trabalho é demonstrar a experiência dos membros da liga de imunologia aplicada 
em internato rural. Metodologia: Foi realizada uma seleção para definir os membros da 
liga que iriam participar da experiência do internato rural e foram sugeridas as possíveis 
datas e atividades a serem desenvolvidas. O critério de exclusão foi disponibilidade para a 
viagem de três dias. As ações definidas para o período foram: aferição de pressão arterial, 
teste de glicemia, orientações sobre saúde e novas formas farmacêuticas, além de ativida-
des de lazer. Foi elaborado um cronograma e criado um grupo exclusivo para a viagem 
no WhatsApp para facilitar a comunicação. Foi solicitado que cada membro deveria levar 
roupa de cama. Informações sobre a localidade, incluindo clima e simplicidade do lugar 
foram passadas aos membros da viagem. Resultado e discussão: Os lieiros foram aco-
lhidos, pela comunidade e conseguiram se adaptar no cotidiano destes. A comunidade, 
carente, possui pouco acesso a unidades de saúde e não obtinham conhecimento sobre 
prevenção e manutenção da saúde. Dessa forma as ações dirigidas à comunidade foram 
pautadas no acolhimento e no cuidado à saúde. Também foram realizadas atividades de 
lazer como visita à igreja católica local, a áreas de cultivo, turismo rural, e participação 
de festa cultural promovida pelos anfitriões. Essas atividades contribuíram para intera-
ção dos lieiros. Ao final criou-se um maior vínculo entre os integrantes e a comunidade. 
Conclusão: O internato rural dos lieiros foi finalizado com êxito, já que a realidade so-
cial da comunidade foi vivenciada de forma benéfica. Os resultados das ações trouxeram 
conhecimento e experiência, que contribuíram para a formação acadêmica e pessoal dos 
integrantes.
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Introdução: O Projeto de Extensão “Meu Curso em Minha Cidade”, idealizado pelo Gru-
po de Extensão em Enfermagem, tem a finalidade de promover viagens para os municí-
pios com maior quantitativo de estudantes do Curso de Enfermagem, não pertencentes 
ao município de Montes Claros, em parceria com as secretarias municipais locais e insti-
tuições. Objetivo: Incentivar nos alunos a prática de ações de promoção e prevenção de 
doenças, no nível primário de atenção na sua região, além de permitir a adaptabilidade em 
contextos sociais diferentes através do exercício de trabalhos voluntários. Metodologia: 
A ação foi realizada no município de Mirabela-MG, no dia 29/08/2015. O evento teve 
como finalidade sensibilizar a população para ações de promoção da saúde e prevenção 
de doenças.  As atividades oferecidas foram: aferição de pressão arterial e glicemia capi-
lar, avaliação do Índice de Massa Corporal, atividades recreativas com crianças (vôlei, 
futebol), avaliação bucal, alongamentos, bem como orientações sobre os principais agra-
vos à saúde. A participação da equipe foi uma parceria entre a Prefeitura de Mirabela, 
secretária de saúde, e Hospital Dilson Godinho. Participaram do evento: acadêmicos de 
enfermagem e docentes das Faculdades Santo Agostinho, profissionais da educação física, 
fisioterapia, cirurgiões-dentistas e farmacêuticos. Resultados: Através de parcerias locais, 
foi possível prestar atendimentos de saúde para 96 pessoas que procuraram pelos serviços 
ofertados. Conclusão: O atendimento foi satisfatório dentro dos padrões desejados e rea-
lizados pelos profissionais de saúde. Dentre os atendimentos realizados, a maior demanda 
foi relacionada às orientações quanto à elevação da pressão arterial e glicemia, onde par-
cela significativa da população é portadora, e não fazem as ações de prevenção frequen-
temente. A satisfação da população e profissionais de saúde com o trabalho realizado foi 
de grande valia para o crescimento profissional, trazendo o cotidiano do estudante uma 
bagagem expressiva de conhecimentos. 
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MODULAÇÃO DO SISTEMA IMUNOLÓGICO A PARTIR DE COMPOSTOS 
BIOATIVOS

SARA BATISTA ROCHA1; GRACIELLE DE JESUS SILVA FAGUNDES1; KARYNE 
DE CASTRO LACERDA2; RODRIGO FELICIANO FERNANDES1; WALDEMAR DE 
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1Curso de Farmácia das Faculdades Santo Agostinho (FASA), Montes Claros – MG.
2Curso de Licenciatura em Química das Faculdades Prisma, Montes Claros – MG.
3Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes)

Introdução: A busca por novos compostos que auxiliem na atividade imunológica esti-
mula crescente aproveitamento das plantas como recurso terapêutico alternativo para o 
aumento da imunidade e controle de doenças. O sistema imunológico pode ser modulado 
por diversas substâncias bioativas tornando interessante identificar os principais compo-
nentes capazes de exercer algum tipo de atividade sobre o sistema imunológico e suas 
funções. Metodologia: Este trabalho foi desenvolvido por meio de revisão não sistemática 
da literatura utilizando como estratégia a pesquisa bibliográfica em bases de dados como: 
SciELO, PubMed e Wiley Online Library contemplando artigos publicados no período de 
2003 e 2014. Os descritores utilizados foram: imunology, plants, B cell, T cell, alkaloids, 
terpenoids, immune response, essencial oils, flavonoids e tannins. Resultados: A partir 
dos artigos selecionados, foram demonstradas as seguintes associações entre planta e sis-
tema imunológico: Allium sativum L., Camellia sinensis e Vaccinium macrocarpon (modi-
ficação e proliferação de células-T γδ), componentes do chá verde (ação antiinflamatória), 
Calophyllum brasiliense, Ipomoea pes-caprae e Matayba elaeagnoides (indução da prolife-
ração de linfócitos T), ácidos graxos do óleo de cera de Saccharum officinarum L. (inibição 
do metabolismo do ácido araquidônico). Conclusão: Pelo presente trabalho pode-se infe-
rir que as plantas apresentam compostos ativos capazes de induzir respostas imunológicas 
através de suas propriedades, porém o mecanismo de ação específico da maioria destes 
componentes não está totalmente elucidado.
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O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO APOIO AOS CUIDADOS A IDOSOS
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* Autor correspondente: E-mail: renejunior_deny@hotmail.com

Introdução: as pessoas estão vivendo mais e o fenômeno do envelhecimento popula-
cional está diretamente relacionado aos avanços da saúde pública, a Atenção Primária 
deve oferecer à pessoa idosa, seus familiares e cuidadores uma atenção humanizada, 
com orientação, acompanhamento e apoio, no domicílio e na Unidade Básica de Saúde. 
O desconhecimento de assuntos relacionados ao envelhecimento pode contribuir para 
um atendimento de má qualidade por parte dos profissionais que prestam assistência. 
A equipe da estratégia da Saúde da Família, se preparados para compreenderem o que é 
próprio do processo de envelhecimento e o que é patológico, certamente poderão contri-
buir para desenvolvimento de cuidados holísticos, a melhoria constante de suas habilida-
des funcionais, a adoção precoce de hábitos saudáveis de vida e a detecção mais precoce 
dos problemas de saúde dos idosos. Objetivo: Compreender o papel desempenhado por 
Agentes Comunitários de Saúde em relação cuidados com os idosos na Estratégia Saúde 
da Família. Material e Métodos: estudo descritivo-exploratório, de abordagem qualitati-
va, realizado no período compreendido entre maio e junho do ano de 2013, os cenários 
de estudo foram duas Estratégias Saúde da Família, localizadas em município da região 
Norte do Estado de Minas Gerais, tendo como sujeitos oito Agentes Comunitários de 
Saúde, a coleta de dados foi desenvolvida por meio de um roteiro semi-estruturado com 
quatro questões norteadoras. Esse estudo foi apresentado ao Comitê de Ética em Pesqui-
sa/Funorte com parecer nº 235.147. Resultados: os agentes identificaram como principal 
atribuição desenvolver atividades de educação em saúde e identificar fatores de riscos, 
em relação ao envelhecimento. Além da necessidade de maior atenção para os idosos, 
sobretudo, os idosos que apresentam dificuldades para o auto-cuidado, em relação a suas 
atribuições na visita domiciliar, os agentes comunitários de saúde citaram: o conhecimen-
to mais aprofundado sobre o idoso, as orientações oferecidas além de cuidados com as 
doenças dos idosos acompanhados. Conclusões: a atuação dos agentes comunitários de 
saúde na atenção à saúde do idoso é de fundamental importância no projeto terapêutico 
singular (PTS), na perspectiva da integralidade, ampliando a ação de promoção.  O estudo 
instiga a necessidade de potencializar a formação de agentes para lidar com os múltiplos 
aspectos do envelhecimento.
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O CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA
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Introdução: a partir do nascimento da sociedade moderna, a loucura passou a ser enxerga-
da de uma forma muito diferente. Na Antiguidade e na Idade Média, os chamados loucos 
gozavam de certo grau de liberdade, muitas vezes circulando e compondo o cenário das 
linguagens sociais. A Reforma Psiquiátrica Brasileira tem como característica tentar supe-
rar o cenário histórico de assistência e maus-tratos e a construção de novos espaços de in-
tervenção assistencial. Esta nova proposta de atenção à saúde mental tem como princípios 
fundamentais: organização da atenção à saúde mental em rede, intersetorialidade, reabi-
litação psicossocial, multiprofissionalidade, interdisciplinaridade, desinstituicionalização, 
promoção à cidadania e construção de autonomia para pacientes e familiares, devendo ser 
apoiado pela Estratégia Saúde da Família. Objetivo: relatar a experiência de acadêmicos do 
internato em Saúde da Família na vivência junto a um grupo para pacientes portadores de 
sofrimento mental. Material e Métodos: estudo descritivo, tipo relato de experiência sobre a 
experiência de acadêmicos do internato em Saúde da Família na vivência junto à reativação 
de um grupo para pacientes portadores de sofrimento mental- Saúde Legal, no município 
de Montes Claros, no período de agosto a dezembro de 2014. O presente relato ocorreu em 
duas fases: apresentação e envolvimento dos usuários e oficinas. Os participantes ou seus 
familiares consentiram em que a experiência fosse utilizada para um relato científico, sendo 
que os dados apresentados procederam de observação simples, registrada através de ano-
tações de campo e de uma enquete com os membros do grupo. Resultados: os propósitos 
das oficinas foram, sobretudo, promover a reinserção e a relação interpessoal dos pacientes 
portadores de sofrimento mental e o reconhecimento por parte deles e de seus familiares 
que a ESF representa uma estratégia de apoio e promoção cuidados de prevenção e pro-
moção em saúde mental. Partiu-se da sistematização de duas categorias que representam o 
eixo em torno do qual o produto da dinâmica realizada se articula, a saber; Apresentação 
e envolvimento e Oficinas. Conclusões: é possível e viável desenvolver medidas na atenção 
primária voltadas à população com sofrimento mental, que apesar do estigma e preconceito 
aderem com sucesso às ações propostas, devendo sempre respeitar as limitações de cada um, 
estabelecendo vínculo com os usuários.
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O DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA PARA MULHER
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Introdução: Ao se descobrir com algo incorreto em seu corpo, seja intencionalmente 
ou por acaso, a mulher experimenta um turbilhão de sentimentos, indagações e dúvidas 
e tem inicio uma trajetória que a força a adaptar-se a uma situação nova e aterradora. 
Apresenta-se relevante conhecer os sentimentos vividos pelas mulheres em tratamento 
de câncer de mama já que auxilia sobremaneira nas ações a serem implantadas por parte 
dos profissionais de saúde, e mais especialmente de enfermagem, objetivando o estabele-
cimento de uma assistência de qualidade e com foco na humanização e na integralidade 
da assistência. Objetivo: compreender os sentimentos de mulheres frente ao diagnóstico 
de câncer de mama. Material e Métodos: estudo com abordagem qualitativa, realizado 
no período de maio de 2014, com 10 mulheres com diagnóstico de câncer de mama, uti-
lizando-se dos conceitos da Teoria do Interacionismo Simbólico como suporte técnico 
conceitual, com a técnica de aplicação de uma entrevista semiestruturada num hospital 
referência no tratamento oncológico no Município de Montes Claros. Esse trabalho corro-
bora com as diretrizes da Resolução 466 de dezembro de 2012 com aprovação pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Funorte, com parecer consubstanciado de número 633.361/2014. 
Resultados: com base nos pressupostos do Interacionismo Simbólico foram identificadas 
categorias e subcategorias que enfatizam o significado dos fatos, as experiências adquiri-
das e as interações sociais pelos participantes deste estudo, a saber: Categoria 1- Os senti-
mentos do câncer de mama para mulher: Subcategoria 1A: “Um choque” e Subcategoria 
1B: “Negação”, Categoria 2- O significado do câncer de mama para mulher: Subcategoria 
2A: “Religiosidade” e Subcategoria 2B: “A Família” e Categoria 3- As Interações Sociais das 
Mulheres com Câncer de Mama: Subcategoria 3A: “O Afastamento” e Subcategoria 3B: 
“Casa cheia”. Conclusões: A família para a mulher portadora de câncer do colo do útero 
se mostra importante na medida em que vivenciar uma doença que acomete um órgão 
símbolo do ser mulher acarreta transformações de como a ela se enxerga frente à socieda-
de, o que traz repercussões para o contexto familiar, pois a doença não é vivida sozinha, 
ao contrário, ela é partilhada de maneira peculiar por cada integrante do grupo familiar.
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PERCEPÇÃO DO IDOSO SOBRE AS ORIENTAÇÕES DO CUIDADOR NA 
TERAPIA MEDICAMENTOSA
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Introdução: a população idosa do Brasil vem aumentando significativamente, desenca-
deada pela grande redução da taxa de fecundidade associada ao declínio acentuado da 
taxa de mortalidade infantil, com isso a expectativa de vida aumentou consideravelmen-
te. Em 2010, a população correspondia a um total de 190.755.799 habitantes dos quais 
20.590.599 eram idosos, cerca 11% da população. Para 2015, estima-se que o Brasil alcan-
çará cerca de 32.000.000 de idosos. Tal modificação no perfil demográfico e epidemioló-
gico do Brasil acarreta necessidade de alterações e políticas efetivas e sustentáveis tendo 
em vista o presente e o futuro que possibilitem ao idoso a assistência oportuna à suas 
carências, já que é sabidamente conhecido que as ações e práticas de saúde encaradas de 
maneira generalizada se encontram em estado emergente, pois não vão ao encontro da 
realidade do tempo atual. Outra questão relevante é o impacto financeiro acarretado pelos 
cuidados de pacientes com múltiplas doenças crônicas. Dessa forma, considera-se o papel 
do cuidador como fundamental nesse contexto. Objetivos: conhecer a percepção do idoso 
sobre as orientações recebidas do cuidador acerca da terapia medicamentosa. Material e 
Métodos: estudo descritivo, com abordagem qualitativa, realizado no mês de junho de 
2014, utilizando entrevista semi-estruturada com três questões norteadoras aplicada a dez 
idosos atendidos em uma Estratégia Saúde da Família em Montes Claros, foi utilizado a 
saturação teórica. O trabalho foi aprovado pelo CEP/Funorte com o parecer 790.871. Re-
sultados: foi realizada uma leitura exaustiva do material coletado, precedida de organiza-
ção e ordenamento de conteúdos significativos concorrentes e divergentes possibilitando 
a construção do corpus do trabalho emergindo dessa forma três categorias conceituais: 
Dependência do cuidador, A orientação focada no horário da medicação e Aceitação das 
orientações como parte do processo terapêutico. Conclusões: a percepção do idoso so-
bre as orientações do cuidador na terapia medicamentosa relaciona-se, sobretudo, a uma 
questão de dependência do cuidador, focalizando horários, posologia e outros fatores. 
Essa dependência explica-se na maioria dos casos pelos processos inerentes ao desenvol-
vimento humano. O cuidado ao idoso, no contexto de sua doença, seu tratamento e do seu 
cuidador deve basear-se na orientação conjunta e partilhada entre os atores envolvidos no 
processo saúde-doença, tendo como meta a adesão responsável à terapêutica.
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RESUMO

Estudo qualitativo, desenvolvido com doze mães, a partir de entrevista semiestru-
turada em comunidade quilombola na cidade de Salvador-BA. Os objetivos foram 
analisar a percepção das mães sobre situações de urgência e emergência pediátricas e 
identificar as dificuldades no enfrentamento destas situações. As percepções, embora 
plurais, gravitam em torno do contexto social e geográfico da comunidade, sendo as 
dificuldades relacionadas ao funcionamento da atenção básica, das ambulanchas, à 
ausência de um serviço de saúde contínuo e de transporte para o continente. Conclui-
se que a percepção acerca de urgência/emergência com crianças está diretamente re-
lacionada à dificuldade de acesso aos serviços de saúde, sendo necessária a elaboração 
de políticas públicas que possibilitem aos quilombolas o acesso integral e facilitado 
aos serviços do sistema formal.

Palavras-chave: grupo com ancestrais do continente africano, cuidado da criança, iden-
tificação da emergência.

ABSTRACT

A qualitative study, carried out with 12 mothers using semi-structured interview in a qui-
lombola (African ancestry) community situated in an island at Salvador-BA. It aims to 
analyze the perception of mothers about situations of pediatric urgency and emergency 
and to identify the difficulties to face these situations. The perceptions are pluralistic, how-
ever revolves around the social and geographic community context, being the difficulties 
related to functioning of the basic attention, of ambulanchas (aquatic ambulance), the 
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absence of a 24-hour health service and the transport to the continent. We conclude that 
the perception about urgency/emergency with children is directly related to the difficulty 
of access to the health services, being necessary the elaboration of public policies that al-
low the integral and facilitated access to the services from formal system to quilombolas.

Keywords: african continental ancestry group, child care, emergency identification.

INTRODUÇÃO

O significado de urgência/emergência é peculiar a cada indivíduo e sua elaboração advém 
de experiências subjetivas e da visão de mundo que se refere ao modo como pessoas ou 
grupos veem o mundo e lhe atribuem valor, nele inserindo suas perspectivas (LEININ-
GER, 1991a).

Deste modo, a percepção acerca destas situações assume diferentes conotações a despeito 
do contexto sociocultural de cada indivíduo. Assim, na ocorrência de determinados agra-
vos, mesmo que a situação não seja clinicamente caracterizada como tal, é a percepção 
do sujeito acerca do problema que irá modular sua resposta, permitindo a elaboração de 
mecanismos e ações para recuperação da saúde (ABREU et al., 2012).

Considerando que nas situações de caráter emergencial o fator tempo é determinante na 
tomada de decisões e no desfecho do caso (ABREU et al.,, 2012), a ocorrência de agravos 
desta natureza em locais geograficamente isolados, onde o acesso a serviços deste nível 
de complexidade é inexistente, adquire valor ainda mais subjetivo, especialmente quan-
do acomete crianças, considerando a estreita relação entre mortalidade infantil evitável 
e acesso oportuno aos serviços de saúde (VANDERLEI; NAVARRETE, 2013).

Dentre as comunidades situadas em locais remotos, podem-se citar os quilombos. Ca-
racterizados como espaços secularmente habitados por descendentes de escravos, ex-es-
cravizados e negros livres (SILVA, 2007), os territórios quilombolas foram consolidados 
em regiões periféricas (SILVA et al.,, 2008), onde as condições sanitárias e de saúde são 
precárias e não há serviços de maior complexidade, sendo o acesso à unidade de urgência 
e emergência dificultado por fatores como distância dos núcleos urbanos e escassez de 
transporte para o deslocamento, tornando a percepção destas pessoas diferenciada no que 
concerne às situações de urgência/emergência.

Faz-se importante compreender a percepção do indivíduo acerca destas condições e as di-
ficuldades enfrentadas quando da sua ocorrência para que, a partir daí, sejam formuladas 
hipóteses sobre os motivos que influenciam a busca por cuidados no sistema formal e seus 
entraves, podendo servir de ferramenta na organização dos serviços que atendem esse 
tipo de agravo, viabilizando a ampliação do acesso e a qualificação dos cuidados (ABREU 
et al., 2012), aí incluídos os cuidados de enfermagem que devem considerar os fatores 
culturais do indivíduo para que a assistência prestada seja apropriada e completa (LEI-
NINGER, 1991b).  
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MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa que teve como referencial 
teórico-metodológico a Teoria do Cuidado Transcultural de Madeleine Leininger (LEI-
NINGER, 1988).

O cenário foi a comunidade quilombola de Praia Grande, situada na Ilha de Maré, na cida-
de de Salvador-BA. Esta comunidade foi selecionada por não dispor de serviços de atendi-
mento às urgências/emergências, sendo que o único serviço de atenção à saúde existente 
na comunidade trata-se da unidade básica com funcionamento no período diurno.

A coleta de dados ocorreu de dezembro de 2013 a junho de 2014 por meio de entrevis-
ta, tendo como instrumento um roteiro com perguntas semiestruturadas, direcionado à 
caracterização sociodemográfica das participantes, à percepção acerca das situações de 
urgência/emergência pediátrica e às dificuldades encontradas quando ocorrem agravos 
desta natureza na ilha.

Os critérios de elegibilidade foram: ser habitante da comunidade no momento da coleta 
dos dados, ter idade igual ou superior a 18 anos, ser mãe de criança com idade entre 0 
a 11 anos, 11 meses e 29 dias, faixa etária considerada pelo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), em seu Art. 2º, como criança (BRASIL, 1990a), aceitar participar vo-
luntariamente da pesquisa e não possuir nenhuma deficiência cognitiva ou verbal. Assim, 
foram selecionadas doze mães, por meio de busca ativa. Este número não foi delimitado 
previamente, sendo as entrevistas realizadas até que se observasse repetição das respostas 
e consequente saturação teórica dos dados (POLIT; HUNGLER, 1995).

As entrevistas foram realizadas individualmente, em local escolhido pela participante, uti-
lizando-se gravador portátil e tiveram duração média de dez minutos. Posteriormente, fo-
ram transcritas na íntegra e codificadas com a letra E seguida do número relativo à ordem 
em que foram realizadas: E1 a E12.

Para tratamento dos dados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, modalidade 
temática (BARDIN, 2010), a partir da qual foram identificadas nove subcategorias, que 
versavam sobre conceito de urgência e emergência, percepção acerca do que são situações 
de urgência/emergência e dificuldades no enfrentamento destas situações, que serão dis-
cutidas em duas categorias, sendo estas: “Percepção de mães quilombolas sobre situações 
de urgência e emergência com seus filhos” e “Dificuldades enfrentadas nas situações de 
urgência e emergência pediátricas”.

A pesquisa teve como base a Resolução nº 466/2012, do Ministério da Saúde (BRASIL, 
2013a) e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da Bah-
ia, sob o protocolo de nº 420.096. Antes de cada entrevista, a participante foi esclarecida 
acerca dos objetivos propostos e declarou aceitar participar do estudo mediante assinatura 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Perfil das participantes

No momento da entrevista, as mães se encontravam, em sua maior parte (58,3%) na fai-
xa etária de 30-39 anos, eram casadas ou estavam em uma relação estável (58,3%), com 
predomínio de 1 filho (50%). No que diz respeito à variável raça/cor, 75% se autorreferiu 
como da raça negra (preta e parda) e ainda 1 participante se identificou como morena. No 
quesito religião, sobressaiu a evangélica (41,7%).

Em relação à escolaridade, metade das informantes possuía apenas o ensino fundamental 
(completo ou em curso) e a ocupação majoritária foi a mariscagem (50%), tendo se desta-
cado outras que assim como esta não necessitavam de formação em nível superior (dona 
de casa, faxineira, artesã, auxiliar de desenvolvimento infantil e comerciante). A quase 
totalidade (91,7%) referiu estar sendo beneficiada pelo Programa Bolsa Família, tendo 
como mediana de renda familiar R$ 890,00 e renda domiciliar per capita de R$ 212,50, o 
que permite classificá-las como grupo vulnerável e com baixo índice de desenvolvimento 
humano municipal renda (IDHM) (SAE, 2013; PNUD, 2013).

No que concerne às condições sanitárias dos domicílios, 100% das depoentes informaram 
que habitam em casas de alvenaria, com acesso à eletricidade, coleta diária de resíduos só-
lidos, abastecimento de água pela rede geral e ausência de rede de esgoto, sendo os dejetos 
destinados à fossa séptica em todos os domicílios.

Percepção de mães quilombolas sobre situações de urgência e emergência com seus 
filhos

O Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução nº 1451/95, define urgência 
como a ocorrência de agravo imprevisto à saúde, cujo portador necessita de assistência 
médica imediata, podendo este oferecer ou não risco potencial de vida, ao passo que 
emergência corresponde às condições que implicam em risco iminente de morte ou sofri-
mento intenso (BRASIL, 1995).

Assim como verificado no estudo de RATI et al (2013), algumas participantes demonstra-
ram dificuldades na conceituação destes termos ao alegarem que não têm conhecimento 
acerca do assunto ou que urgência e emergência tem o mesmo significado. Eis alguns 
depoimentos:

 Ah, eu não sei explicar não... Eu não tenho esse conhecimento... (E10)
 Eu acho que são a mesma coisa. (E5)

Essa dificuldade pode ser explicada pelo fato de se tratar de conceitos técnicos que, com efeito, 
não possuem clara distinção para leigos (RATI et al., 2013). Outras apresentaram concepções 
que em muito se aproximam do conceito real, tendo como possível explicação a apropriação 
do discurso técnico científico ressignificado por suas vivências (RATI et al., 2013):
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 Urgência é quando é urgência mesmo, coisa urgente mesmo de chegar e chamar até o 
SAMU né? Emergência eu acho que é quando está já está em estado grave mesmo pra 
morrer. (E4)

Mesmo sendo semanticamente distintos, estes dois termos mantêm uma estreita associa-
ção que se relaciona ao valor da variável tempo na prestação do socorro, sob o risco de 
conduzir o indivíduo a óbito quando da demora na prestação de assistência, aspecto que 
foi referido pelas participantes na conceituação de urgência/emergência:

 Com um problema de asma se você demorar de levar a criança na urgência a criança 
pode morrer. [...] se eu não tivesse lá em Salvador ele teria morrido, se eu tivesse aqui. Se 
demorasse 5 minutos ele morreria. (E1)

O relato acima demonstra que além de associar a situação de urgência à possibilidade de 
ocorrência do óbito, a mãe reconhece a demora em oferecer cuidados profissionais como 
fator agravante. Percepção esta que, considerando a importância da oferta de um atendi-
mento rápido e qualificado na redução da morbimortalidade infantil (HETTI et al., 2013), 
caracteriza-se como positiva, pois é a partir dela que será empreendida a busca por cuida-
dos, sendo que quanto mais tardia for, pior será o prognóstico da criança, especialmente 
em locais remotos, onde não há serviços especializados e a mobilização de recursos para 
prestação de cuidados é mais difícil.

No que se refere às percepções acerca do que são situações de urgência/emergência, emer-
giram múltiplos relatos, sendo alguns de cunho biológico, visto que as depoentes com-
preendem como situações desta natureza a existência de determinados agravos como 
asma, pneumonia, mal estar alimentar, diarreia e lesões cortantes, além de sintomas como 
dores de forte intensidade e febre.

A caracterização destes problemas como situações de urgência/emergência não é singular 
a estas mães, visto terem sido os agravos supracitados identificados em estudos realiza-
dos no Brasil (RATI et al., 2013; SALGADO; AGUERO, 2008; BATISTELA et al., 2010), 
Portugal (CALDEIRA et al., 2006) e Estados Unidos (WIER et al., 2013; MERRILL et al., 
2005; ADEKOYA, 2010) como motivos de busca ao serviço de urgência/emergência pe-
diátrica.

Além de ter-se destacado como uma situação de urgência/emergência, a febre também foi 
amplamente citada, devido ao potencial de gerar complicações, como as crises convulsivas:

 A febre é uma grande urgência porque casa outros tipos de doença. (E2)
 É a febre, porque tem a convulsão. (E1)

Embora este sintoma não se caracterize geralmente como um problema que requer cui-
dados de maior complexidade, o risco de ocasionar convulsão faz com que muitas mães a 
considerem como uma situação de urgência, muitas vezes desencadeando repostas exage-
radas para combatê-la, resultante do temor excessivo descrito pela primeira vez na década 
de 80 como fever phobia ou “fobia da febre” (SCHMITT, 1980).
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Leininger refere ser o significado de saúde, doença e cuidado em saúde uma elaboração 
relacionada ao contexto cultural. Desta forma, na cultura ocidental a febre é interpretada 
de modo dicotômico, como uma resposta a uma enfermidade e como uma enfermidade 
em si mesma (MORAGA et al., 2007), sendo apontada na literatura (PEREIRA et al., 
2012) como uma das causas mais comuns da procura por atendimento pediátrico, abar-
cando 25 a 40% das consultas.

Neste contexto, tanto em estudos brasileiros (RATI et al., 2013; BATISTELA et al., 2008; 
SALGADO; AGUERO, 2010) como naqueles realizados em outros países (CALDEIRA et 
al., 2006; ADEKOYA, 2010) a febre foi destacada como o principal motivo de busca por 
atendimento em unidades de emergência pediátrica, sendo a convulsão febril apontada 
nos estudos de Pestana (2003) e Feldhaus e Cancelier (2012) como o principal receio entre 
os genitores quando da ocorrência de febre com seus filhos.

Na existência de febre ou outros agravos à saúde, emergenciais ou não, no meio familiar 
são mobilizadas as primeiras medidas para contenção do problema, sendo estas relacio-
nadas ao cuidado cultural, ou seja, comportamentos baseados na cultura que auxiliam o 
indivíduo quando da ocorrência de problemas para restabelecimento da saúde e bem estar 
(LEININGER, 1991a).

Além de a família ser o ponto de partida dos cuidados, também é nela que estes são ava-
liados (KLEINMAN; SUNG, 1979), podendo-se chegar à conclusão de que os recursos 
domésticos se esgotaram e é chegada a hora de adentrar o sistema formal de saúde, pois 
as mães já “não sabem mais o que fazer”, conforme evidenciado na literatura por Rati et al 
(2013) e na fala abaixo:

 Quando você tem um filho que tá passando mal você fica ali sem saber o que fazer, né? (E3)

Neste aspecto, os resultados desta pesquisa corroboram os de Rati et al (2013) no qual foi 
revelado que as mães possuem um limite de recursos para cuidar de seus filhos e a busca 
por serviços de urgência e emergência se inicia quando elas entendem que este foi atingi-
do, sendo necessário recorrer aos profissionais do sistema formal para ajudá-las nos cui-
dados. Este limite é traduzido em “sinais de alerta” que podem se relacionar à persistência 
do problema, à reincidência do agravo ou à ausência de resposta positiva à intervenção 
materna, conforme evidenciado na fala abaixo:

Quando está num caso já bem avançado. Passa mais assim de um dia... Vamos supor dores 
muito fortes, quando ataca dor muito forte e a dor só está se repetindo ao longo do dia todo. 
Aí no próximo dia, quando eu vejo que o remédio também não faz efeito, aí eu já encaminho 
ela pro hospital no dia seguinte. (E5)

Quando referida pelas participantes a necessidade de recorrer ao sistema formal de cui-
dados, a percepção de urgência/emergência ganhou novo sentido, deixando os aspectos 
biológicos para adquirir conotação social, traduzida nos problemas enfrentados por elas 
quando seus filhos apresentam algum agravo.
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A escolha do serviço de saúde ao qual será conduzida a criança depende de fatores como 
resolutividade, qualidade, especificidade em pediatria, facilidade de acesso e localização 
geográfica (RATI et al., 2013). Este último, além de ser parâmetro para a seleção do ser-
viço, foi revelado como um dos principais fatores que interferem na percepção das mães 
sobre o problema, visto que a necessidade de deslocamento para o continente reflete a 
natureza de urgência/emergência do caso:

 Quando tá passando mal e aqui não tem como acudir. Tem que pegar uma canoa e des-
cer... Que se você não tiver uma canoa pra pagar, dinheiro você não vai, morre. Que não 
dá tempo... (E6)

O acesso geográfico se relaciona ao nível de distância a ser percorrida, os obstáculos a 
serem transpostos, o tempo de locomoção e os meios de transporte a serem utilizados 
no itinerário até o serviço de saúde (VARGAS et al., 2011). A necessidade de atravessar 
o mar demanda tempo a ser consumido e, quando o agravo incide no período noturno, 
o socorro é mais difícil pela indisponibilidade de transportes aquáticos, configurando a 
ocorrência de agravos noturnos como situação de urgência/emergência:

 [...] Na convulsão que ela teve que ela passou mal mesmo e aqui não tem emergência. E 
foi de noite isso, de madrugada. Aqui não é nem bom passar mal de noite, porque não 
tem socorro. Até a lancha pra levar a gente fica difícil, você não acha. (E7)

A necessidade de travessia até o continente e a ocorrência de agravos no período noturno 
tiveram destaque porque para o usuário as situações de urgência/emergência são confi-
gurações ameaçadoras que se caracterizam não somente pelo problema de saúde, como 
também se associam a outros fatores que potencializam os riscos existentes (RATI et al., 
2013), dentre estes questões sociais e geográficas.

Desta forma, suas percepções apontam não somente suas necessidades como também os 
transtornos e sofrimentos vivenciados (RATI et al., 2013), o que torna importante do pon-
to de vista social o conhecimento sobre a percepção de urgência/emergência pela pers-
pectiva do usuário, bem como os problemas enfrentados por estes quando da necessidade 
de adentrar os serviços de saúde. Compreender os problemas a partir da ótica de quem 
os vivencia constitui parâmetro necessário para a tomada de decisões e para a oferta de 
respostas que possam solucionar as demandas apresentadas.

Dificuldades enfrentadas nas situações de urgência e emergência pediátricas

Para representar a sua teoria, Leininger (2006) desenvolveu um modelo esquemático 
conhecido como Sunrise Model ou Modelo do Sol Nascente que conta com quatro ní-
veis de abstração. No primeiro nível deste esquema estão os componentes da estrutura 
social e cultural que interferem e orientam a percepção do sujeito sobre saúde, doença 
e cuidado congruente, além dos problemas e dificuldades enfrentados na busca pelo 
cuidado ideal.

Neste nível também está incluído o sistema de saúde, cujo funcionamento além de interfe-
rir na percepção do usuário acerca do que é uma situação de urgência/emergência, pode-
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se configurar como uma das dificuldades enfrentadas nestas situações, tendo-se destacado 
como um dos problemas da comunidade no alcance do cuidado favorável à saúde.

Pode-se inferir neste estudo que as dificuldades das mães quilombolas estão relacionadas, 
principalmente, à ausência de serviços de saúde 24h, visto que na comunidade há apenas 
uma unidade básica de saúde que, na ocorrência de agravos, não se mostra efetiva para 
prestação de assistência, conforme é possível verificar no seguinte relato:

 [...] Eu vou no posto aí e mesmo assim não é atendido, só é atendido quando eu faço um 
espetáculo, pois eles dizem que aí não é UPA, que aí pra atender tem que marcar. Mas se 
não atender aí eu tenho que pegar o barco pra poder levar ele pra lá pra Salvador, porque 
aqui só atende se for marcado. (E8)

No modelo de atenção à saúde vigente no Sistema Único de Saúde (SUS) a atenção pri-
mária é caracterizada como ordenadora da rede de atenção, coordenadora do cuidado 
integral (SILVA et al., 2014) e a principal porta de entrada e centro de comunicação da 
Rede de Atenção à Saúde a partir das Unidades Básicas com a Estratégia Saúde da Família 
(ESF) (PEREIRA et al., 2013; LIMA; ALMEIDA, 2013), surgida no Brasil em 1994 como 
Programa Saúde da Família (UCHIMURA; BOSI, 2012), na tentativa de contribuir para a 
consolidação do SUS.

Como porta de entrada do SUS, a unidade de atenção básica funciona como superfície de 
contato da população com o setor saúde, sendo uma de suas responsabilidades ofertar o 
primeiro atendimento a pacientes portadores de quadros agudos e/ou transporte adequa-
do a um serviço de saúde hierarquizado, já que compõe a rede assistencial dos Sistemas 
Estaduais de Urgência e Emergência (BRASIL, 2002).

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) é uma estrutura de complexidade intermediá-
ria situada entre a atenção básica e a hospitalar. Neste sentido, a UPA compõe uma rede 
organizada de atenção às urgências, sendo uma de suas competências a articulação com a 
atenção básica por meio de fluxos de referência e contra referência, cuja ordenação se dá 
pelas Centrais de Regulação Médica de Urgências e complexos reguladores instalados na 
região (BRASIL, 2013b). Isto significa dizer que um serviço não substitui o outro, mas se 
completam na atenção a pacientes em situação de urgência/emergência.

Neste contexto, o discurso apresentado por E8 de que a unidade básica não é Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) e que o acesso deve ocorrer com horário marcado, além de 
descumprir atribuições estabelecidas legalmente pela Portaria n.º 2.488 de 21 de outubro 
de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2011) e pela Portaria 
n.º 2048/GM de 5 de novembro de 2002, que aprova o Regulamento Técnico dos Siste-
mas Estaduais de Urgência e Emergência (BRASIL, 2002), fere os princípios do SUS e da 
própria Atenção Básica de universalidade, integralidade, acessibilidade, vínculo, respon-
sabilização e humanização (BRASIL, 1990b; BRASIL, 2011), demonstrando equívocos na 
conduta dos profissionais de saúde no que se refere ao modo de pensar e tratar as urgên-
cias (RATI et al., 2013).
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Estudos realizados por Lima e Almeida (2013), Rati et al (2013), Giovanella et al (2003) e 
Rocha (2005) demonstram falência da atenção básica enquanto porta de entrada do sis-
tema de saúde, com reflexos diretos no aumento da procura por serviços de maior densi-
dade tecnológica, inclusive para resolução de demandas simples e, portanto, destinadas à 
unidade básica de saúde. Estes problemas estão relacionados à escassez de recursos ma-
teriais e humanos (especialmente a falta de médicos), horário de funcionamento, demora 
para atendimento, falta de resolutividade e dificuldade de acolhimento à demanda espon-
tânea, levando a população ao descrédito.

Também em trabalhos (SILVA, 2007; SILVA et al., 2008; ANDRADE et al., 2011) realiza-
dos em quilombos do Pará, Minas Gerais e Paraíba foi destacada a precariedade de fun-
cionamento dos serviços básicos de saúde. De acordo com o estudo de Silva et al (2008) 
realizado no Pará, no único quilombo onde há posto de saúde o atendimento não é ade-
quado, de modo que na ocorrência de urgências médicas os doentes são transportados por 
duas ou mais pessoas utilizando-se de uma rede por mais de 40 km até chegar à cidade e 
obter socorro.

Devido ao fato de o serviço de atenção básica da comunidade em estudo não abarcar 
as situações de urgência/emergência, os habitantes precisam se deslocar até o continente 
tendo de providenciar o transporte para transferência da criança, visto que o posto não 
oferta o transporte até um serviço de saúde hierarquizado que ofereça o cuidado adequa-
do, conforme verificado na seguinte fala:

 Se for caso emergencial, urgência eles prescrevem, dão um relatório e mandam pra o mé-
dico, pra lá pra outro hospital e a gente que tem que providenciar o transporte da gente, 
se a gente não tiver vai ter que ficar aqui parada. (E1)

Nesta perspectiva, a questão do transporte até o continente emergiu como uma das difi-
culdades a serem enfrentadas nas situações de urgência/emergência. Convém dizer que 
em algumas comunidades isoladas por mar ou rio é disponibilizada a ambulancha, em-
barcação equipada para a prestação de cuidados pré-hospitalares em casos de urgência. 
Mesmo dispondo deste recurso, o transporte constituiu-se como um dos problemas apon-
tados entre as informantes, pois de acordo com elas “a ambulancha não vem”, “é um pro-
tocolo” para solicitar este recurso ou “demora demais”, sendo melhor pegar um barco na 
comunidade e atravessar o mar, conforme evidenciado na seguinte fala:

 [...] demora muito, faz muitas perguntas e às vezes a pessoa não tá nem com cabeça pra 
responder tanto. Eu acho que deveria ser mais assim... O acesso deveria ser mais fácil, 
eles dão muita dificuldade, colocam muito empecilho pra chegar. Até que resolva tudo 
isso, geralmente o que acontece? A gente consegue um barco pro outro lado, e aí em São 
Tomé (terminal localizado em Salvador) fica mais fácil, aí é bem mais fácil. Porque 
aconteceu isso com o pai do meu marido, que ele chamou, mas não veio e aí achou me-
lhor chamar a ambulância (do SAMU. Para pegar o paciente no Terminal). Não foi nem 
ambulancha porque a ambulancha não chegou. (E12)

A partir da fala de E12 verifica-se o descrédito da população no funcionamento da ambu-
lancha, visto que além de ser imposta “muita dificuldade” no acionamento, acaba por não 
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chegar até o solicitante. A mediação entre o paciente e o serviço de ambulanchas é um dos 
aspectos que podem ser utilizados pelo posto da ilha, visto que o transporte do paciente é 
uma das atribuições da atenção básica (BRASIL, 2002). Isto foi evidenciado também em 
uma das falas:

 Depois do posto (inaugurado) que foi mais fácil que eles vêm, porque os médicos daí do 
posto ligam, aí eles vêm. Mas assim... é raro vim. (E1)

Além de não funcionar devidamente durante o dia, o serviço do posto se encerra no pe-
ríodo vespertino, deixando a população desassistida no período noturno, quando a ques-
tão do transporte toma maiores proporções, seja por conta das condições climáticas para 
realização da travessia, seja pelo horário que, por não ser comercial, torna o valor da via-
gem aumentado, sendo que nem sempre há recursos financeiros para tal. Foi observado 
ainda, falta de colaboração entre os próprios moradores da ilha.

 [...] às vezes não tem transporte toda hora. Hoje até que melhora pelo fato das canoas 
e quando tem... E na verdade assim, que às vezes depende da maré, às vezes tem canoa 
que tá no seco e aí pra encontrar uma canoa nadando fica difícil e também às vezes 
também pega de surpresa, porque às vezes a doença ela pega de surpresa e a gente tá sem 
dinheiro e tem que se providenciar dinheiro da onde não tem. (E1)

A questão da locomoção até o serviço de saúde também foi destacada no estudo de Silva 
et al (2010) realizado em onze comunidades quilombolas distribuídas pelo Brasil, no qual 
os fatores de dificuldade de acesso aos serviços de saúde foram relacionados à disponibi-
lidade de veículos, acesso de ambulâncias aos quilombos e dificuldade/impossibilidade de 
transportar os pacientes, corroborando com os achados deste estudo.

CONCLUSÃO

As percepções foram plurais, abarcando desde fatores biológicos até problemas e necessi-
dades relacionadas ao contexto social e geográfico da comunidade, que enfrenta dificul-
dades no acesso aos serviços de saúde, especialmente quando os agravos acontecem no 
período noturno.

Ao dar voz a estas mães, possibilitamos que elas expressassem tanto o significado de ur-
gência/emergência como as dificuldades vivenciadas quando destas situações, revelando 
que ao contrário do estabelecido legalmente, a atenção primária não funciona como porta 
de entrada dos serviços de saúde quando se trata de situações desta natureza no quilombo 
estudado, assim como o serviço de ambulanchas não é efetivo nesta comunidade, visto 
que as pessoas não obtêm resposta aos seus chamados, evidenciando desvirtuação do seu 
propósito e consequente descrédito da população.

Estes resultados funcionam como um grito de alerta por parte tanto destas pessoas como 
também daquelas que habitam outros locais remotos do país, para as quais o acesso aos 
serviços de saúde, especialmente os de maior complexidade como os de urgência e emer-
gência, caracteriza-se como uma realidade cruel, engendrando sentimentos de angústia, 
frustração e desespero.
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A partir do exposto, evidenciamos que os quilombolas da comunidade de Praia Grande 
não desfrutam de atenção integral à saúde, necessitando de respostas efetivas aos seus pro-
blemas e ações por parte do poder público para garantir o acesso integral de forma digna 
e humana aos serviços ofertados pelo sistema formal, possibilitando o alcance do cuidado 
congruente referido por Leininger.

Infelizmente, não há na literatura trabalhos que tratem das situações de urgência/emer-
gência pediátrica especificamente em comunidades quilombolas, o que torna este trabalho 
inédito do ponto de vista científico, contudo não há como confrontar os resultados aqui 
apresentados com os de outros autores, sendo esta a limitação. Neste contexto, sugerimos 
que em estudos posteriores a temática acerca do acesso à saúde por quilombolas em situa-
ção de urgência/emergência possa ser mais explorada, revelando, inclusive, o itinerário 
terapêutico destas pessoas.
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INTRODUÇÃO: Os medicamentos desempenham papel fundamental na proteção e re-
cuperação da saúde das pessoas, além de auxiliarem na manutenção e na melhoria da 
qualidade de vida da população em geral. Existem três classificações de medicamentos: 
Referência, Genérico e Similar. Os genéricos e similares são cópias do medicamento de 
referência. OBJETIVOS: Avaliar o nível de conhecimento dos pacientes atendidos na 
Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Major Prates, Montes Claros/MG os tipos de 
medicamentos e traçar o perfil de utilização desses medicamentos pela população em es-
tudo. METODOLOGIA: O presente trabalho trata-se de um estudo descritivo e transver-
sal. Foram envolvidos na pesquisa 200 sujeitos, de ambos os sexos, com idade superior a 
18 anos, abordados na UBS do Bairro Major Prates, Montes Claros/MG. Todos os sujei-
tos da pesquisa responderam a um questionário, que abordou características do próprio 
entrevistado como idade, sexo, grau de escolaridade, renda familiar e aspectos relacio-
nados com a sua percepção sobre os diferentes tipos de medicamentos e sua utilização. 
RESULTADOS: De acordo com os resultados obtidos, 59% dos entrevistados são do sexo 
feminino, 67% possuem ensino médio completo, 84% pertence à classe média, 43% faz 
uso regular de medicamentos, 55% afirma conhecer mais os medicamentos genéricos em 
relação aos demais, 66% utiliza medicamentos genéricos, 65% não sabe o que é princípio 
ativo, 66% acredita que os medicamentos mais eficazes são os de referência, 65 % sabe 
diferenciar os medicamentos de referência, genérico e similar. CONCLUSÃO: Este traba-
lho permitiu avaliar a percepção de uma determinada população sobre diferentes tipos de 
medicamentos e ainda associar algumas de suas características que possam justificar sua 
percepção.
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RESUMO

 A automedicação é caracterizada como o uso inadequado de medicamentos, sem o 
acompanhamento e/ou aconselha mento de um profissional de saúde habilitado. 1,9 
Abrange as diversas formas pela qual o próprio indivíduo ou responsável decide, sem 
avaliação médica e sem orientação farmacêutica, qual medicamento e como irá utilizá-lo 
para alívio dos sintomas e eventual cura. O presente trabalho trata-se de uma revisão 
de literatura cujo objetivo foi apresentar a prevalência epidemiológica da automedicação, 
bem como os impactos ocasionados ao organismo decorrentes dessa prática. As bases de 
dados pesquisadas foram: Scientific Electronic Library Online (SciELO); Literatura Lati-
no-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS, no site : Biblioteca Virtual em 
Saúde); site do PubMed; cartilhas e publicações  do Ministério da Saúde, ANVISA e Or-
ganização Mundial de Saúde; site da Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas 
(Abifarma). As palavras chave utilizadas foram: Automedicação; Epidemiologia; Medi-
camentos; Combate a automedicação, impactos, intoxicação. Apesar de a automedicação 
ser aceita, de forma responsável, segundo a OMS, é perceptível que tal prática encontra-se 
devastada e incontrolável. Desta forma faz-se necessário que medidas educativas de cons-
cientização da população e profissionais da saúde sejam adotadas de modo a subsidiar o 
uso racional de medicamentos, garantindo a qualidade farmacoterapêutica e diminuição 
dos problemas relacionados com medicamentos.

INTRODUÇÃO

O uso de medicamentos é a terapia mais utilizada no âmbito da saúde e sem dúvidas, 
muitas vidas e sintomatologias são salvas e melhoradas através desta prática, no entanto é 
preocupante a forma de utilização desses medicamentos pelos pacientes. 1,2,3 

A automedicação é o uso inadequado de medicamentos, sem o acompanhamento e/ou 
aconselha mento de um profissional de saúde habilitado. 1,9 Sendo caracterizado como as 
diversas formas pela qual o próprio indivíduo ou seu responsável decide, sem avaliação 
médica, qual medicamento e como irá utilizá-lo para alívio dos sintomas e eventual cura. 
Bem como a utilização de medicamentos que sobraram de prescrições anteriores, descum-
primento da prescrição profissional; compartilhar medicamentos com outros membros 
da família ou do círculo social; prolongamento ou interrupção da dosagem e do período 
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de tempo indicados na receita são exemplos de automedicação. 10,15 A Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) permite a automedicação, porém de forma responsável, pois evita, 
muitas vezes, o constrangimento do sistema público de saúde, em casos de sintomatolo-
gias que podem ser aliviadas temporariamente com medicamentos de menor potência. 
1,7 Porém, é importante lembrar que existe um limite para a automedicação e que, se não 
respeitado, pode causar sérias conseqüências, como demonstrou dados da mesma Orga-
nização, que revelam o percentual de mais de 10% de internações hospitalares provocadas 
por reações adversas a medicamentos. De acordo com o Sistema Nacional de informa-
ções Tóxico-farmacológicas (Sinitox), em 2003, os medicamentos foram responsáveis por 
28,2% dos casos de intoxicação registrados no país. 48 E segundo a Associação Brasileira 
das Indústrias Farmacêuticas (Abifarma), anualmente cerca de 20 mil pessoas chegam à 
morte vítimas da automedicação. 11,12

O tipo de medicamento a ser utilizado na prática da automedicação pode variar de acordo 
com a idade, região, sintomatologia apresentada e vários outros fatores. 1, 13,14 Dentre as 
classes dos medicamentos mais consumidos na prática da automedicação destacam-se, os 
analgésicos, antiinflamatórios, antimicrobianos, antiácidos, antiulcerosos, antiflatulências 
entre outros . 9,15,16

Atraso no diagnóstico e na terapêutica adequados, reações alérgicas, intoxicação e agres-
sões ao sistema digestivo são alguns dos prejuízos mais freqüentes decorrentes da autome-
dicação. Alguns efeitos adversos ficam mascarados ou ate mesmo se confundem com os 
da doença que motivou o consumo, criando novos problemas, podendo levar o paciente à 
internação hospitalar ou à morte. E até os erros considerados comuns como dose errada, 
medicamento impróprio, período insuficiente ou demasiado de consumo, combinação 
com outros fármacos podem desencadear reações de grandes proporções. 15 O presente 
trabalho tem como objetivo apresentar a prevalência epidemiológica da automedicação, 
bem como os impactos ocasionados ao organismo decorrentes dessa prática. 

MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia deste estudo trata-se de uma revisão de literatura onde se aborda a prá-
tica da automedicação, bem como sua prevalência epidemiológica, seus impactos e con-
seqüências. Os critérios utilizados na seleção dos materiais foram publicações recentes, 
livros, cartilhas e sites de grande destaque que abordaram o tema proposto do ano de 
2000 em diante.  O levantamento bibliográfico utilizou os seguintes descritores: Autome-
dicação; Epidemiologia; Problemas relacionados a medicamentos; Gastos com automedi-
cação; Combate a automedicação; intoxicação.

As bases de dados pesquisadas foram: Scientific Electronic Library Online (SciELO ); Li-
teratura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS, no site : Biblio-
teca Virtual em Saúde); site do PubMed; cartilhas e publicações  do Ministério da Saúde, 
ANVISA e Organização Mundial de Saúde; site da Associação Brasileira das Indústrias 
Farmacêuticas (Abifarma).
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Todos os materiais pesquisados foram reunidos, estudados e selecionados de acordo com 
as informações relevantes e pertinentes ao tema. A elaboração textual embasou-se nas 
idéias centrais relatadas por cada autor. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde (OMS), o mer-
cado brasileiro dispõe de mais de 32 mil medicamentos, que em sua maioria deveriam 
ser dispensados e utilizados assegurados por uma prescrição médica. Porém, as farmácias 
que deveriam ser unidades de saúde se transformaram em comércios de venda “livre” de 
medicamentos, sendo esse um dos motivos para o Brasil assumir o sexto lugar na listagem 
mundial de consumo de medicamentos. 18, 19, 20,21

Estudos epidemiológicos mostram que no Brasil, as mulheres promovem mais a autome-
dicação do que os homens, essa prevalência pode estar associada aos papéis sociais tradi-
cionalmente atribuídos a este sexo. Essa prevalência foi bem exposta no estudo realizado 
por Silva, et al (2013), cujos dados estão demonstrados na Tabela 2. Ainda de acordo com 
os estudos, a faixa etária predominante para a automedicação é dos 19 aos 40 anos e acima 
dos 59 anos de idade em ambos os sexos, sendo o consumo maior entre as rendas familia-
res de dois a quatro salários mínimos. 22, 23,24

Tabela 2: Automedicação relacionada ao gênero.

Automedicação Sexo Masculino % Sexo Feminino % Total %

SIM 54 59,3 131 66,5 185 64,2

NÃO 37 40,7 66 35,5 103 35,8

Total 91 100 197 100 288 100

Fonte: Silva et al (2013)  http://files.bvs.br/upload/S/1679-1010/2013/v11n1/a3385.pdf

Fatores políticos, econômicos e culturais têm contribuído para a expansão da automedi-
cação em todo o mundo. Os avanços tecnológicos, a acessibilidade a medicamentos e a di-
vulgação exacerbada de fármacos nos sites de internet e em outros meios de comunicação 
estão cada vez mais comuns. A falta de fiscalização sobre os estabelecimentos que promo-
vem a venda de medicamentos, a procura por alivio rápido dos sintomas, as prescrições 
excedentes de medicamentos que na sua maioria são guardados em casa, contribuindo 
para uma possível reutilização, também são fatores que levam as pessoas a se automedica-
rem. 23,24,42,47 O estudo de SILVA, et al (2013), mostra ainda que, dentre as principais causas 
que levam as pessoas a se automedicarem, 49% está relacionada a dificuldade de acesso 
aos serviços de saúde.24

Nos últimos anos houve um grande aumento na ocorrência de problemas relaciona-
dos com medicamentos (PRM). PAJERO,M.I.B (2003) em seu estudo feito na Espanha 
mostrou que  cerca de 1 a cada 3 pacientes que procuram  o serviço médico/hospitalar 
são devido a PRM e na maioria dos casos estão vinculados a automedicação. Os PRM 
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também podem ser observados no âmbito hospitalar devido às inúmeras prescrições de 
medicamentos. Fatores como a idade, a quantidade e dosagem de medicamentos podem 
influenciar diretamente o aparecimento de um PRM.  Como retratou JANEBRO D. I. et 
al. (2008), em estudo realizado na pediatria de um hospital no município de Campina 
Grande, a maior incidência de PRM’s, na faixa etária estudada, (45,9%) ocorre devido a 
doses subterapêuticas dos medicamentos, podendo acarretar em ineficácia quantitativa da 
medicação. 25, 26, 27, 28,29, 43

Os medicamentos representam hoje, no Brasil o segundo maior gasto do Sistema Único 
de Saúde (SUS), perdendo apenas para despesas com pagamento de pessoal. É notável 
que um dos maiores impactos da automedicação se relaciona ao SUS, tanto na qualidade, 
devido à superlotação dos serviços de emergência ocasionada pelas internações por into-
xicação, bem como no setor financeiro, que requer uma maior demanda de equipamentos 
e medicamentos. Os estudos relacionados aos gastos no sistema único de saúde devido 
à automedicação no Brasil ainda são escassos, mas de acordo com a OMS, (WHO,2010) 
cerca de 10% - 40% dos recursos nacionais são gastos com fármacos. 30, 31, 32, 33, 34

Dentre todas as classes de medicamentos, os analgésicos são os mais utilizados indiscri-
minadamente, com prevalência da dipirona e do paracetamol. 34 Um estudo realizado na 
China por Huang, Q. et al (2013), mostrou que a freqüência da pressão arterial (PA) em 
pacientes que faziam uso excessivo de analgésicos foi significativamente maior quando 
comparado a indivíduos que não faziam esta prática. Sendo também observado neste 
mesmo estudo uma maior freqüência de queixas de cefaléia em pacientes que faziam uso 
demasiado dos analgésicos. 34; 35 Mas sem dúvidas, o impacto maior causado pelos analgési-
cos, vem sendo demonstrado pelo uso abusivo do Paracetamol que é um grande causador 
de lesões no fígado. A hepatotoxicidade do Paracetamol é ocasionada por um metabólito 
intermediário reativo NAPQI, ou N-acetil-p-benzoquinone imino, que ao se acumular, se 
liga nas moléculas protéicas dos hepatócitos, causando lesão direta. Nos Estados Unidos, 
os casos de falência aguda do fígado ocasionados por medicamentos chegam a ser maiores 
que 50%. Apesar da vasta comercialização dos analgésicos no Brasil, há poucos estudos 
sobre casos de hepatotoxicidade. 36, 37,38

Atualmente é consenso a consequência maléfica da automedicação relacionada ao uso 
irracional de antibióticos, tal prática, levou ao aumento do impacto da resistência bacte-
riana. 39,40 A ANVISA através da RDC-20/2011 com o intuito educativo de minimizar a 
automedicação e mostrar a real importância do profissional farmacêutico, designou novas 
regras quanto ao acesso e dispensação de antibióticos, destacando-se como um grande 
recurso na promoção da saúde da população.44

A automedicação pode levar à conseqüências sérias e até mesmo irreversíveis, por isso os 
órgãos públicos de saúde e principalmente os farmacêuticos devem encarar este problema 
como um desafio progressivo. A conscientização dos perigos da automedicação deve ser 
rotineiramente aplicada. Algumas estratégias como campanhas sobre as possíveis reações, 
orientações pelo profissional farmacêutico de maneira proficiente no ato da dispensação 
e a divulgação na mídia sobre os perigos da automedicação já são grandes aliados na luta 
pela automedicação responsável. 1, 5, 40,41
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 No cuidado com a saúde a informação é fundamental e a relação entre paciente e medi-
camento deve ser cada vez mais segura. A automedicação orientada por um Farmacêutico 
tende a minimizar riscos e possíveis complicações por meio da racionalização do uso dos 
medicamentos. 30,45 É importante ressaltar que o farmacêutico é o único profissional habi-
litado que tem total conhecimento sobre os medicamentos. Um estudo feito por NUNES, 
P. H. C. et al. (2008) no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) de um 
hospital de médio porte, comprovou que a intervenção farmacêutica conseguiu reduzir 
49,5% de possíveis erros. Deixando claro que o profissional Farmacêutico é um comple-
mento indispensável quando se trata de saúde. 

CONCLUSÃO

É notável que o uso abusivo dos medicamentos esteja diretamente ligado ao fácil aces-
so dos mesmos. Apesar de a automedicação ser aceita, de forma responsável, segundo a 
OMS, é perceptível que tal prática encontra-se devastada e incontrolável. Os números de 
internações por PRM e os gastos no âmbito da saúde muitas vezes desnecessários, mostra 
que é quase impossível eliminar a automedicação, porém é possível minimizar o seu pro-
gresso, enfatizando seus perigos e trabalhando pela conscientização da população sobre o 
uso racional dos medicamentos, e também dos farmacêuticos para que exerçam a atenção 
farmacêutica voltada à garantia de melhor qualidade de vida aos pacientes.  
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5Farmacêutico. Mestre em Ciências da Saúde: Doenças Infecciosas e Parasitárias, pela 
FIOCRUZ. 

INTRODUÇÃO: Os antimicrobianos beta-lactâmicos possuem relevância terapêutica 
na prática clínica por apresentarem amplo espectro, eficácia clínica e perfil de segurança 
adequado. A grande utilização dessa classe ocorre devido a sua baixa toxicidade para o 
homem e seletividade para a célula bacteriana. Apesar do perfil desses antimicrobianos 
apresentarem bons resultados, ampla resistência tem sido identificada para os mesmos. 
A Escherichia coli é um microrganismo causador de infecções no ambiente hospitalar e 
uma produtora de beta-lactamases de espectro ampliado (ESBL) capaz de degradar vá-
rios antimirobianos beta-lactamicos. OBJETIVO: caracterizar o perfil de sensibilidade da 
Escherichia coli aos antimicrobianos da classe betalactâmicos testados em uma unidade 
hospitalar no período de janeiro 2010 a janeiro 2014. MÉTODOS: Trata-se de um estudo 
quantitativo, retrospectivo, transversal e descritivo e com amostragem não probabilísti-
ca. Os dados foram obtidos a partir de laudos dos resultados das culturas de antibiogra-
mas positivos para Escherichia coli, realizados no período de janeiro de 2010 a janeiro de 
2014, utilizando o software AUTOLAC. O presente trabalho foi submetido e aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Associação Educativa do Brasil – SOEBRAS sob 
o parecer número 790.870. RESULTADOS: Um total de 425 laudos foram avaliados. A 
Escherichi Coli acometeu maior número de pacientes nos setores de Oncologia, Radio-
terapia e Hemodiálise. Apresentou resistência expressiva a Ampicilina (67,1%), Oxacili-
na (75%) e Penicilina (66,6%). E maior sensibilidade ao Imipinem (96,48%), Cefazolina 
(88,89%), Ceftriaxona (83,69%), Cefotaxima (75%) e Amoxicilina+Clavulonato (72,80%). 
CONCLUSÃO: A incidência da Escherichia coli e o perfil de resistência que apresentou 
aos antimicrobianos que são escolha para tratamento é fator preocupante e que leva ao 
aumento da vigilância sobre esses microrganismos que é um grande causador de infecções 
principalmente em pacientes imunocomprometidos.
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Introdução: As bactérias gram-negativas estão relacionadas à maioria dos casos de in-
fecções hospitalares por micro-organismos multirresistentes. Uma das principais carac-
terísticas desse fenômeno é o desenvolvimento da enzima beta-lactamase, responsável 
pela quebra do anel beta-lactâmico dos antimicrobianos derivados da penicilina e a con-
sequente inibição da sua atividade bactericida. O meropenem, pertencente à classe dos 
carbapenêmicos, possui maior espectro de ação e resistência a hidrólise das beta-lactama-
ses, sendo amplamente utilizado na clínica para o tratamento de infecções causadas por 
bactérias gram-negativas. Objetivos: Avaliar o perfil de sensibilidade de isolados clínicos 
gram-negativos frente ao meropenem e comparar os diferentes perfis de sensibilidade dos 
micro-organismos de mesmo gênero e espécie. Material e Métodos: Foram utilizados 
nove isolados clínicos: Enterobacter sp. (ENT, dois isolados), Stenotrophomonas maltophi-
lia (SM), Pseudomonas aeruginosa (PAE) e Pseudomonas sp. (PS) Klebsiella pneumoniae 
carbapenemase (KPC, três isolados) e Escherichia coli (EC) e uma cepa de P. aeruginosa 
ATCC (PAP). Esses micro-organismos foram identificados fenotipicamente pelos setores 
de Microbiologia do Hospital Municipal de Ipatinga e Hospital Universitário Clemente de 
Farias. O teste de susceptibilidade ao meropenem, feito em triplicatas independentes, foi 
realizado através do método de microdiluição seriada em placas de 96 poços conforme 
protocolo descrito no Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) 2010. As dilui-
ções seriadas para o meropenem variaram de 25 mg/mL a 0,19 mg/mL. Após incubação 
de 24 h, foi retirada uma alíquota de cada poço e pipetado em placas de petri contendo 
ágar Mueller-Hinton para visualização da concentração bactericida mínima (CBM). Re-
sultados: Isolados do Hospital de 1: Os isolados clínicos ENT, PAE e PS foram sensíveis 
a todas as concentrações avaliadas. A CBM para SM foi de 0,78 mg/mL. Isolados do Hos-
pital 2: Não se observou crescimento, nas concentrações testadas, para KPC retal 1, ENT, 
EC e KPC urina.  A CBM para KPC retal 2 foi 6, 25 mg/mL. Houve crescimento de PAP 
em todas as concentrações testadas. Conclusão: Esse estudo demonstrou que micro-orga-
nismos pertencentes ao mesmo gênero e espécie podem apresentar perfis de sensibilidade 
diferentes. Isso chama a atenção para a necessidade da realização de antibiograma anterior 
ao início de antibioticoterapia. 
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PERFIL DOS PARTICIPANTES DO PROJETO GINÁSTICA NA FASA DAS 
FACULDADES SANTO AGOSTINHO DE MONTES CLAROS-MG

SAULO DANIEL MENDES CUNHA1;WALDEMAR DE PAULA JÚNIOR2 

1 Universidade Estadual de Montes Claros/Faculdades Santo Agostinho
2Universidade Estadual de Montes Claros/Faculdades Santo Agostinho

A ginástica laboral pode ser entendida como sendo práticas de atividade física realizadas 
durante o expediente de uma determinada empresa. Pode proporcionar o relaxamento 
e tonificação muscular, prevenir doenças e promover saúde. Objetivo: Caracterizar os 
participantes do Projeto Ginástica na Fasa. Metodologia: O projeto Ginástica na Fasa 
atende 39 colaboradores no Campus JK e no Campus Montes Claros Shopping. Esta é uma 
pesquisa descritiva, de abordagem quantitativa. Os participantes foram submetidos a uma 
coleta de dados por meio de um questionário Censo de Ergonomia adaptado (Couto). O 
questionário contempla aspectos tanto de ordem pessoal, social quanto de saúde e hábitos. 
Resultados: 58,9% dos colaboradores atendidos no projeto participaram desta pesquisa. 
De acordo com o gênero, 95,6% são do sexo feminino e 4,4% do sexo masculino. A média 
de idade dos praticantes foi de 31 anos de idade. Considerando a escolaridade dos parti-
cipantes, 17,3 %, 8,6 %, 65,2 % e 8,6 %, tinham respectivamente ensino médio completo, 
ensino superior incompleto, ensino superior completo e pós-graduação lato sensu. 95,6% 
dos participantes desenvolviam atividades de escritório, e na maior parte do tempo com 
digitação e apenas 4,4% exerciam atividades domésticas. Avaliar o perfil de colaboradores 
de uma empresa durante a prática de ginástica laboral pode contribuir para melhora na 
sua qualidade de vida. Além disso, entender o tipo de atividade exercida representa dire-
cionar exercícios físicos mais específicos garantindo melhor aproveitamento dos mesmos 
na sua vida profissional e pessoal. Conclusão: Embora o projeto ginástica laboral tenha 
apenas dois meses, analisar o perfil dos seus participantes pode evitar a incidência de 
doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho e promover a qualidade de vida dos 
funcionários da Fasa. As perspectivas futuras de ações deste projeto são de reduzir as 
chances de desenvolvimento de doenças, aumentando a qualidade de vida e estimulando 
a mudança de hábitos de vida desfavoráveis à saúde, através de um trabalho de educação 
em saúde. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA DENGUE EM MINAS GERAIS, BRASIL

BRUNA KELLI FERNANDES OLIVEIRA1; FRANCIELEN SOUTO SOARES1; 
LORENA SALLES LAFETÁ1; LUANNE FERNANDES SANTANA1; FLÁVIO JÚNIOR 
BARBOSA FIGUEIREDO2*

1Acadêmicas do Curso de Farmácia das Faculdades Santo Agostinho
2Farmacêutico, Mestre em Ciências da Saúde, Professor das Faculdades Santo Agostinho.
*professorflaviofigueiredo@gmail.com

RESUMO

O presente estudo teve como objetivo analisar o perfil epidemiológico dos casos de den-
gue ocorridos em Minas Gerais no período de 2008 a 2014. Trata-se de um estudo retros-
pectivo, descritivo, com dados obtidos através de Informes Epidemiológicos da Secretaria 
de Saúde de Minas Gerais. Utilizou-se a estatística descritiva para analisar os dados. Neste 
período foram notificados 929.128 casos de dengue, 3307 óbitos registrados por febre 
hemorrágica do dengue (FHD) e Dengue com Complicações (DCC).  O ano de 2013 
teve maior número de casos. Entre os meses de novembro e maio, observou-se maior 
concentração do número de casos de dengue notificados devido às condições climáticas 
favoráveis. 80% dos focos de Aedes aegypti encontram-se dentro dos domicílios. Diante 
do presente estudo faz-se importante uma análise detalhada para tratar um perfil epi-
demiológico para colaborar com uma ação de controle e prevenção por parte do poder 
público e da população.

INTRODUÇÃO

A dengue é uma das doenças infecciosas que atualmente gera maiores preocupações. A 
maioria dos pacientes se recupera, mas dependendo da evolução da doença ela pode agra-
var-se e ser fatal. O Aedes aegypti é próprio das regiões tropicais e subtropicais, não resiste 
a temperaturas baixas e nem a altitudes elevadas (BRASIL, 2015). 

O vírus da dengue possui quatro sorotipos diferentes: - DENV 1, 2, 3 e 4 e encontram-se 
disseminados em todo o país, mais encontrados em ambientes urbanizados. A espécie A. 
aegypti é a mais importante na transmissão da doença e também pode ser transmissora 
do vírus da febre amarela urbana e do vírus chikungunya. É uma virose transmitida ao 
homem pela picada do mosquito infectado (BRASIL, 2014).

O diagnóstico dos casos é confirmado com exames laboratoriais específicos (sorologia 
e isolamento do vírus), exceto em situações epidêmicas, que oferecem evidência clínico
-epidemiológica de dengue (BRASIL, 2012).

A primeira ocorrência notificada de dengue em Minas Gerais deu-se em 1987. Em 1996, 
foram confirmados casos da doença na região metropolitana de Belo Horizonte que até 
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então sua ocorrência era maior no interior do estado. Em 1998, Minas Gerais enfrentou 
a primeira epidemia de dengue, quando a região metropolitana de Belo Horizonte teve 
incidência de 862,08 casos/100.000 habitantes. Em 2002 aconteceu o pico epidêmico do 
estado, quando então foi criado o Plano Estadual de Combate à Dengue, e em 2006 houve 
nova tendência ao aumento de casos da doença, mantida no ano seguinte. Este fato levou 
o estado a propor um plano de intensificação, atualizando o plano de 2002 (MINAS GE-
RAIS, 2005). Em 2010, Minas Gerais apresentou a maior epidemia da sua história, com 
mais de 208 mil casos notificados. Já com este plano bem intensificado em 2011 esse nú-
mero volta a cair, tendo sido notificados aproximadamente 38 mil casos (SINAN, 2013).

Conforme a PORTARIA Nº 1.271, em 6 DE JUNHO DE 2014, foi  definida a Lista Nacio-
nal de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos servi-
ços de saúde públicos e privados em todo o território nacional onde tornou-se obrigatória 
a comunicação às autoridades de saúde A notificação compulsória é uma comunicação 
obrigatória ao serviço de Vigilância Epidemiológica. 

Já a Portaria nº - 201, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2010, define os parâmetros para mo-
nitoramento da regularidade na alimentação do Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN), realizada pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e do Sistema 
de Informações sobre Mortalidade (SIM), para fins de manutenção do repasse de recursos 
do Componente de Vigilância e Promoção da Saúde do Bloco de Vigilância em Saúde. 

A análise das variações populacionais, geográficas e temporais na distribuição dos casos 
confirmados de dengue,  contribui para avaliar e orientar as medidas de controle da doen-
ça, bem como no planejamento e avaliação das políticas públicas direcionadas ao controle 
de doenças de transmissão vetorial. 

METODOLOGIA

Estudo retrospectivo, descritivo, que teve como população todos os casos notificados de 
dengue entre os anos 2008 a agosto de 2015, de todo o estado de Minas Gerais,

Os dados foram obtidos através de coleta de dados realizada no site da saúde.mg.gov.br, em 
setembro de 2015 em informes epidemiológicos da Secretaria de Saúde de Minas Gerais. 

Utilizou-se a estatística descritiva.

Por ser realizada com dados secundários de um banco de dados, esta pesquisa não reque-
reu parecer do Comitê de Ética em Pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No período de 2008 a 2014 foram notificados  929.128 casos de dengue, 3307 óbitos regis-
trados por febre hemorrágica do dengue (FHD) e Dengue com Complicações (DCC).  O 
ano de 2013 teve maior número de casos. 
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Tabela 1 – Casos confirmados  de dengue por ano no estado de Minas Gerais
Casos de Dengue por ano
Ano Nº
2008 42.368
2009 48.742
2010 194.636
2011 32.085
2012 22.105
2013 368.387
2014 49.360

Fonte: http://www.saude.mg.gov.br/resumo-informativo

Tabela 2 – Casos confirmados de dengue, segundo mês de início de sintomas, Minas Ge-
rais, 2008-2014.
Mês de início dos 
sintomas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Janeiro 1.028 2.513 13.930 3.152 1.714 31.880 3.983
Fevereiro 2.463 5.633 27.868 4.457 1.457 54.681 7.576
Março 9.133 13.563 51.971 6.216 2.724 131.333 9.724
Abril 16.923 12.326 56.924 7.592 3.550 112.373 13.040
Maio 8.957 8.339 34.444 6.263 2.793 28.030 8.315
Junho 2.364 1.779 5.467 1.440 2.196 6.194 2.928
Julho 273 528 1.372 497 996 1.283 885
Agosto 127 188 434 299 507 492 364
Setembro 96 102 324 265 383 383 409
Outubro 205 262 280 349 442 442 371
Novembro 455 1.081 585 657 618 618 261
Dezembro 344 2.428 1.037 898 678 678 22
TOTAL 42.368 48.742 194.636 32.085 22.105 368.387 47.878

Fonte: http://www.saude.mg.gov.br/resumo-informativo

Entre os meses de novembro e maio, observou-se maior concentração do número de casos 
de dengue notificados devido as condições climáticas favoráveis. 80% dos focos de Aedes 
aegypti encontram-se dentro dos domicílios.

Tabela 3 – Casos confirmados e óbitos por Febre Hemorrágica do Dengue (FHD) e Den-
gue com Complicações (DCC), Minas Gerais, 2008-2014.

Ano Casos de FHD Casos de DCC 
confirmados

Casos por Den-
gue Grave

Óbitos por den-
gue grave

2008 62 197 259 16
2009 132 418 550 24
2010 175 1.225 1.400 106
2011 42 164 206 22
2012 26 69 95 18
2013 90 307 397 117

Fonte: http://www.saude.mg.gov.br/resumo-informativo
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CONCLUSÃO

Para que a dengue seja evitada, faz-se necessário promover a comunicação e a mobilização 
social para que a sociedade adquira conhecimentos e participe efetivamente da elimina-
ção contínua do mosquito.

É muito importante que se adote um novo comportamento sobre esse problema, pro-
movendo ações de controle da doença. A população deve ser informada sobre a doença 
(modo de transmissão, quadro clínico, tratamento, etc.), sobre o vetor (seus hábitos, cria-
douros domiciliares e naturais).

A análise das variações populacionais, geográficas e temporais na distribuição dos casos 
confirmados de dengue, contribui para avaliar e orientar as medidas de controle da doen-
ça, bem como no planejamento e avaliação das políticas públicas direcionadas ao controle 
de doenças de transmissão vetorial. 
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Introdução: A gentamicina é um aminoglicosídeo utilizado no tratamento de infecções 
entéricas e em casos de septicemia principalmente por micro-organismos gram-negati-
vos. Trata-se de um fármaco de alta polaridade, com pouca absorção por via oral, sendo 
a sua administração indicada pela via intravenosa ou intramuscular. As bactérias gram-
negativas, identificadas em muitos casos de septicemia, são as principais envolvidas 
em resistência aos antimicrobianos. A pesquisa da concentração bactericida mínima 
(CBM) é importante para prevenir o aparecimento de resistência frente à gentamicina, 
pois o tratamento realizado com a dose correta de fármaco evita a possibilidade de into-
xicação do paciente e a exposição do patógeno a uma dose ineficaz. Objetivos: Avaliar 
o perfil de sensibilidade de bactérias gram-negativas frente à gentamicina. Material e 
Métodos: Foram utilizados nove isolados clínicos: Enterobacter sp. (ENT, dois isolados), 
Stenotrophomonas maltophilia (SM), Pseudomonas aeruginosa (PAE) e Pseudomonas sp. 
(PS) Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC, três isolados) e Escherichia coli (EC) 
e uma cepa de P. aeruginosa ATCC (PAP). Esses micro-organismos foram isolados e 
identificados fenotipicamente pelos setores de Microbiologia do Hospital Municipal 
de Ipatinga e Hospital Universitário Clemente de Farias. O teste de susceptibilidade 
à gentamicina, realizado através do método de microdiluição seriada em placas de 96 
poços conforme o Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) 2010, foi feito em 
triplicatas independentes. As diluições seriadas para a gentamicina variou de 400 mg/
mL a 3,12 mg/mL. Após incubação de 24 h, foi retirada uma alíquota de cada poço e 
pipetado em placas de Petri contendo ágar Mueller-Hinton para visualização da CBM. 
Resultados: A gentamicina, nas concentrações testadas, mostrou-se eficaz para todos os 
isolados clínicos avaliados, excetuando-se uma cepa de Enterobacter sp. que apresentou 
crescimento até a concentração de 50 mg/mL. Conclusão: A gentamicina é um potente 
antibiótico para o tratamento de infecções causadas por micro-organismos gram-ne-
gativos, uma vez que inibiu o crescimento de vários isolados clínicos. A realização de 
antibiograma para se determinar a sensibilidade dos isolados clínicos é importante e 
levará a utilização de antimicrobianos de forma racional e efetiva.
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Introdução: A Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC) é uma bactéria multirresis-
tente, capaz de inativar diversos agentes betalactâmicos, incluindo os carbapenêmicos, 
classe de antimicrobiano bastante usado para tratar infecções causadas por esse tipo de 
bactérias. O primeiro relato de infecção pela KPC ocorreu na Carolina do Norte, nos 
Estados Unidos, em 1996, onde atualmente é endêmica. O crescimento progressivo e sua 
disseminação está ocorrendo em todo o mundo, sendo reportados alguns casos no Bra-
sil, e em outros países emergentes que compreendem como principal problema de saúde 
pública no que diz respeito às infecções nosocomiais, sendo mais comum em Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) devido a necessidade de procedimentos invasivos frequentes, 
como implantação de cateter venoso central, periférico e urinário entre outra situação 
que envolva dispositivos invasivos. Objetivos: Este trabalho objetiva-se identificar os fato-
res que possibilitam a prevalência de Klebsiella pneumoniae carbapenemase no ambiente 
nosocomial, bem como, verificar sua incidência e disseminação. A prevalência de infec-
ções hospitalares torna-se um grande desafio para os profissionais, bem como, ameaça à 
saúde publica, quando se trata de infecções por bactérias multirresistentes, como Kleb-
siella pneumoniae e outras capazes de expressar uma diversidade de enzimas altamente 
resistente aos antimicrobianos existentes. Resultados: Estudos realizados em um Hospital 
de Porto Alegre revelaram que em 30 amostras de cepas isolados no hospital, 21% eram 
Klebsiella pneumoniae, configurando assim, situação preocupante tanto para pacientes 
quanto para profissionais que atua no referido hospital. As consequências do aumento 
massivo dessas enzimas e sua prevalência no ambiente nasocomial são devido à necessi-
dade da realização de procedimentos invasivos frequentes, como implantação de cateter 
venoso central, periférico, urinário e entre outra situação que envolva dispositivos invasi-
vos. Conclusões: A Klebsiella pneumoniae carbapenemase oriundo de enterobactérias que 
codificam sua produção, são mais suscetíveis em pacientes transplantados, neutropênicos, 
em ventilação mecânica e com internação prolongada em Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI), que apresentam maior risco de infecção ou colonização por bactérias multi droga 
resistentes (MDR). A detecção dessas cepas no ambiente hospitalar faz-se necessário a 
adoção de algumas medidas extraordinárias, como isolamento do paciente, exames, trata-
mento individual e holístico, terapia com antimicrobianos e outras demandas para manu-
tenção da vida desses indivíduos. Entretanto, prestar assistência em pacientes contraído 
por bactérias multirresistentes, torna-se medidas com elevado custo para as instituições, 
dessa forma, precaver-se com medidas de profilaxia seja melhor opção.
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Introdução: O aumento na contingente de idosos contribuiu para uma mudança no per-
fil de morbidade representado pelo aumento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, 
sendo que estas se destacam como causas de morte em todo o mundo. Em todos os países 
houve uma grande mudança no cotidiano, no estilo de vida da população, inclusive na 
população idosa que sofre diretamente com essas mudanças, devido a essas alterações 
vieram melhorias e também várias doenças, dentre as quais se destacam a diabetes melli-
tus tipo II. Objetivos: O presente trabalho tem por objetivo avaliar a qualidade de vida de 
pacientes da terceira idade com diabetes mellitus tipo II no centro de estratégia de saúde 
da família (ESF) – do bairro de Lourdes em Montes Claros – MG. Além disso, pensar na 
possibilidade futura de poder contribuir para a ampliação do conhecimento e melhorias 
das ações efetivas da saúde para melhorias de vida dos participantes da pesquisa, bem 
como da comunidade atendidas no ESF. Material e Métodos: Trata-se de uma pesquisa 
quantitativa de caráter exploratório, transversal. Esta pesquisa foi autorizada pelo Comitê 
de Ética e Pesquisas da Associação Educativa do Brasil, sob o parecer de n°929.317 em 
07/01/2015. O estudo foi realizado através de dois instrumentos iniciais WHOQOL-OLD 
e o WHOQOL-BREF, esses instrumentos possuem 24 e 26 questões fechadas respectiva-
mente, estes instrumentos foram propostos pela OMS (Organização Mundial da Saúde), 
e são utilizados em conjunto para avaliar a qualidade de vida de pessoas adultas e idosas. 
Resultados: Neste estudo foram avaliados 25 pacientes portadores de diabetes mellitus 
tipo II, sendo que 52% eram do gênero masculino e 48% do gênero feminino. AO avaliar 
a qualidade de vida, 60% desses idosos consideraram a sua qualidade de vida boa. Quanto 
ao domínio físico, onde se avalia a condição física do idoso diabético, em relação à dor e 
desconforto, 39% dizem sentir mais ou menos e 8% afirmam que a qualidade de vida fica 
extremamente prejudicada com as dores e desconforto. Na faceta relação social onde se 
avalia a vida social e os prazeres das amizades, foram realizadas perguntas sobre a partici-
pação na comunidade, e 12% afirmam estarem insatisfeitos, 41,7% indecisos e 45,8% diz 
satisfeito. Conclusões: Nos 25 pacientes avaliados no presente estudo pode-se concluir 
positivamente, pois a maioria dos idosos afirma possuir boa qualidade de vida, embora a 
minoria dos idosos que não estão satisfeito com a qualidade de vida.

Palavras Chaves: Qualidade de Vida. Diabetes Mellitus. Envelhecimento. Idoso



914

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

RELATO DE EXPERIENCIA: INTERVENÇÃO DE MELHORIA ATRAVÉS DO 
PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA 

ATENÇÃO BÁSICA EM UMA ESF NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG

ALEX OLIVEIRA RODRIGUES¹; ROSIANE DOS SANTOS FERREIRA DIAS²

¹Enfermeiro. Pós-graduando em Urgência e Emergência, Terapia Intensiva e Trauma 
pela Universidade Estadual de Montes Claros.
²Enfermeira. Pós-graduanda em Saúde Pública com ênfase em Saúde da Família. 
Docente das Faculdades FUNORTE/FASI

INTRODUÇÃO

A Estratégia Saúde da Família – ESF é caracterizada por ser uma unidade que desenvolve 
ações multidisciplinares pautadas em atender as necessidades da área adstrita como porta 
de entrada para os serviços de saúde. Ocorre a criação de vínculos entre os profissionais 
da unidade e os usuários de forma a manter os princípios e diretrizes do Sistema Único de 
Saúde – SUS (SILVA, CASOTTI, CHAVES; 2014).

Os serviços são norteados pelos princípios da universalidade, equidade e integralidade e 
com a finalidade de reorganizá-la o Ministério da Saúde (MS) propõe como foco de atua-
ção a família (CLARES; FREITAS, 2011; BRASIL, 2011). Essa mudança nos rumos das 
políticas de saúde teve como o foco a priorização da promoção da saúde e da prevenção de 
doenças; diante disso, a ESF apresenta-se como a estratégia prioritária para organização, 
expansão e consolidação básica à saúde (BRASIL, 2011).

Desta forma, o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 
Básica – PMAQ visa melhorar a satisfação dos usuários, promover o acesso e aprimorar 
a qualidade com a elaboração de padrões de boas práticas e organização, fortalecendo os 
processos de autoavaliação, monitoramento, apoio institucional e educação permanente 
(BRASIL, 2012; BRASIL, 2011).

O instrumento autoavaliativo utilizado na fase de desenvolvimento do PMAQ é o cha-
mado AMAQ – Autoavaliação para melhoria do acesso de qualidade da Atenção Básica, 
organizada em dimensões e subdimensões para um conjunto de padrões de qualidade que 
abrangem o que é esperado em termos de qualidade na gestão e na atenção direta a saúde 
no âmbito da Atenção Básica (BRASIL, 2012).

A avaliação para detecção precoce de demências, tais como Parkinson e Alzheimer é de 
suma importância para o processo gerencial e políticas públicas de uma Estratégia Saúde 
da Família. A ESF Chiquinho Guimaraes de Montes Claros/MG conta com a participação 
voluntária no PMAQ/AMAQ. E embasada na descrição do padrão 4.30, a ESF deve pres-
tar acompanhamento integral a saúde do idoso. Essa ação envolve: 
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(a) Existência de cadastro atualizado dessa população no território; (b) 
Realização de atendimento domiciliar aos idosos impossibilitados de se 
locomover; (c) Monitoramento da cobertura vacinal; (d) Realização de 
exame da cavidade bucal e da superfície corporal em todas as consultas 
médicas e de enfermagem, com a finalidade de identificar lesão can-
cerosa e maus-tratos; (e) Intervenções para detecção precoce das prin-
cipais demências que incidem nessa população (Parkinson, Alzheimer 
etc.); (f) Acompanhamento pela equipe de saúde bucal; (g) Intervenções 
junto às famílias para identificar e capacitar cuidadores que irão prestar 
assistência domiciliar adequada; (h) Utilização da caderneta do idoso 
em todas as situações de atendimento (BRASIL, 2012).

Com isso, se torna necessário intervir o máximo possível nesta ação do PMAQ a fim de 
realizar um trabalho melhor direcionado a este público da unidade de Estratégia Saúde 
da Família. 

OBJETIVO

Propor ações para a melhoria do atendimento e acompanhamento dos idosos adscritos na 
ESF Chiquinho Guimarães embasados pelo Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 
da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ.

METODOLOGIA

Este trabalho trata-se de um relato de experiência proveniente da realização do estágio 
curricular em Enfermagem realizado pelo autor e sua preceptora na Estratégia Saúde da 
Família Chiquinho Guimarães no ano de 2014. Esta ESF está situada na região sudoeste 
do município de Montes Claros/MG.

Primeiramente fez-se a discussão com a própria equipe de qual padrão de qualidade 
(AMAQ-PMAQ) referente aos serviços prestados pela Unidade de Saúde que atendia a 
população idosa e onde deveria avaliar, planejar e desenvolver ações para promover me-
lhoria. Foi escolhido então o padrão: “4.30 – A equipe de atenção básica realiza acompa-
nhamento integral da saúde do idoso.”, alínea (e) “Intervenções para detecção precoce das 
principais demências que incidem nessa população (Parkinson, Alzheimer etc.)” uma vez 
que a unidade já realiza atividades que contemplam as outras alíneas supracitadas.

Em seguida foi realizada uma educação continuada com a equipe de Agentes Comuni-
tários de Saúde – ACS e verificação da aplicabilidade de testes aos idosos como meio de 
comprovar a intervenção proposta de melhoria da qualidade dos serviços prestados na 
unidade. 

RESULTADOS

A atenção integral a saúde do idoso deve ser uma prioridade frente à demanda das uni-
dades de Estratégia Saúde da Família, pois dados recentes mostram que esta população 
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aumentou significativamente. A previsão demográfica mostra que para o ano de 2050 esta 
população ultrapassará os 22,71% da população total. Isso equivale dizer que a população 
brasileira tem se torna mais envelhecida (BRASIL, 2009).

A unidade de saúde ESF Chiquinho Guimarães já possui cadastro e registros atualizados 
dos adstritos com idade igual ou superior a 60 anos, realizam o atendimento domiciliar 
e consultas com exame físico completo, acompanham a cobertura vacinal e saúde bucal 
e capacitam os cuidadores quando estes se fazem necessários para auxilio aos idosos a 
melhor intervenção possível de aplicabilidade para a unidade é promover o acompanha-
mento de detecção precoce de doenças crônico-degenerativas.

Neste tópico está incluso a detecção o mais precoce possível destas doenças. De acordo 
com Brasil (2006) a avaliação cognitiva do idoso deve fazer parte da avaliação clínica. Ela 
é importante, pois auxilia na identificação das principais alterações na saúde mental das 
pessoas idosas. É sabido que um melhor desempenho físico e social do idoso depende 
da integridade de suas funções cognitivas. A perda de memória recente e a habilidade de 
cálculo são indicadores sensíveis de redução dessas funções.

O Ministério da Saúde preconiza a realização de um teste rápido para verificar a necessi-
dade de intervenção de maiores complexidades nos casos de demência. Embora quando 
se faz esta triagem com pacientes que não são sintomáticos pode-se ter um resultado falso 
positivo (BRASIL, 2006).

Desta forma, foram 2 (duas) as intervenções propostas pelos autores: 1 - a instituição da 
aplicação de testes rápidos nas consultas de enfermagem aos idosos para a detecção pre-
coce das principais demências (Parkinson, Alzheimer etc.) e 2 – colocar nas pautas de  ca-
pacitação dos agentes o tema, a fim de que os mesmos em suas visitas domiciliares possam 
identificar algum indicio e assim os trazerem para a consulta de enfermagem. 

Os testes escolhidos foram o Questionário Pfeffer (QPAF – Questionário Pfeffer de Ava-
liação Funcional) e o Mini Exame do Estado Mental (MEEM), direcionados à população 
idosa e ambos recomendados pelo Ministério da Saúde.

O questionário PFEEFFER (QPAF) visa verificar a presença e severidade de declínio cognitivo 
na pessoa idosa por meio da avaliação da funcionalidade e consequentemente a assistência 
requerida por esse idoso. Este questionário por de fácil e rápida aplicação e poder ser aplicado 
ao idoso ou seu cuidador é o mais indicado para instrumento dos Agentes Comunitários de 
Saúde. O questionário conta com 11 questões e as respostas seguem um padrão: sim é capaz 
(0); nunca o fez, mas poderia fazer agora (0); com alguma dificuldade, mas faz (1); nunca fez e 
teria dificuldade agora (1); necessita de ajuda (2); não é capaz (3). A pontuação de seis ou mais 
sugere maior dependência. A pontuação máxima é igual a 33 pontos (BRASIL, 2006).

O Mini Exame do Estado Mental embora também seja de rápida aplicação demanda maior 
atenção, planejamento, tempo e recursos. Demanda também uma avaliação mais estrutu-
rada e complexa não sendo possível a aplicação pelos ACS. Este, portanto fica a critério 
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do enfermeiro. Não serve para diagnóstico, mas serve para indicar que funções devem ser 
melhor investigadas (BRASIL, 2006). 

Os autores realizaram uma prévia da proposta para certificação da aplicabilidade da ideia. 
Assim sendo, foi realizada a capacitação com os ACS presentes unidade de saúde con-
tanto com a participação de 04 agentes.  Este número corresponde a 66.66% do total de 
agentes (06). Vale ressaltar que 02 dos ACS estavam de férias. O objetivo foi capacitá-los 
para detectarem os idosos de suas micro áreas que indicavam demências ou principio de 
demências. Estes seriam encaminhados para uma consulta com o enfermeiro da unidade 
para condutas e avaliação.

Foi realizada ainda, a aplicação do questionário PFEEFFER (QPAF) a 13 idosos presentes 
na unidade de saúde. Sendo incluídos os idosos que aceitaram voluntariamente respon-
der. E excluídos aqueles com idade menor que 60 anos.

Como não se caracteriza como uma pesquisa cientifica e o objetivo aqui é explanar a pro-
posta feita à unidade de saúde, apresentamos uma síntese dos resultados obtidos com a 
aplicação do questionário.

Tabela 1: Questionário QPAF 
N° de pacientes % ResultadoQPAF

01 7,69 5

01 7,69 4

01 7,69 2

03 23,07 1

07 53,84 0

As notas ficaram dentro dos padrões de normalidade. De acordo com o questionário 
quanto menor a nota obtida menor a assistência requerida pelo idoso e menor o indica-
tivo de demências. Três (03) pacientes (23,07%) apresentaram escore 1, um (01) pacien-
te (7,69%) apresentou escore 5, um (01) paciente (7,69%) apresentou escore 4, um (01) 
paciente (7,69%) apresentou escore 4, um (01) paciente (7,69%) apresentou escore 2. Os 
outros sete (07) pacientes apresentaram escore 0 e corresponde a 53,84% dos resultados 
obtidos conforme tabela. 

Entre as perguntas que mais pontuaram pode se destacar se o idoso é capaz de ficar sozi-
nho em casa, se é capaz de preparar comida, se é capaz de esquentar água para café ou chá 
e apagar o fogo e se é capaz de fazer as compras sozinho. 

RESULTADOS

 No presente estudo pode se perceber as vantagens do Programa Nacional de Melhoria 
do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ proporciona aos serviços básicos, 
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à equipe de saúde e aos pacientes. Por meio dos testes escolhidos e repassados à ESF, o 
enfermeiro poderá identificar precocemente os sinais e sintomas das principais demên-
cias, tais como o Parkinson e Alzheimer. Através deste possível diagnóstico as condutas 
de enfermagem e o direcionamento médico são melhores aplicados e contribui para a 
propedêutica do paciente.
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  SERVIÇOS FARMACÊUTICOS EM FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS: UMA 
REVISÃO
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Introdução:Os serviços farmacêuticos são os principais componentes da prática profis-
sional, onde o farmacêutico interage diretamente com o paciente para atender as suas 
necessidades relacionadas aos medicamentos, contribuindo para o uso racional, a qual 
chamamos de atenção farmacêutica. Podendo ser avaliados pelas etapas do ciclo da Assis-
tência Farmacêutica, por serviços de caráter administrativo (seleção, programação, aqui-
sição, armazenamento e distribuição) e de caráter Assistencial (dispensação, promoção do 
uso racional e avaliação).  Objetivos: Demonstrar os serviços farmacêuticos nas farmácias 
comunitárias entre os anos de 2010 a 2015. Material e Métodos: Trata-se de um estudo de 
revisão bibliográfica de artigos publicados nos anos de 2010 a 2015 nas bases de dados LI-
LACS, SCIELO, BIREME e Google Acadêmico. Os descritores utilizados foram: serviços 
farmacêuticos, farmácia comunitária e atenção farmacêutica. Resultados: Os farmacêuti-
cos realizam atividades administrativas e não realizam as atividades de caráter assistencial 
no âmbito de trabalho, os obstáculos que impedem a realização dos serviços assistências 
são a falta de tempo, falta de apoio, falta de infra-estrutura, falta de interesse do profis-
sional e falta de interesse da população. Conclusões: Os serviços farmacêuticos, tanto os 
administrativos quanto assistenciais, tem grande relevância para garantia da farmacote-
rapia adequada para o paciente, contudo o profissional farmacêutico precisa superar os 
obstáculos para a execução dos serviços assistenciais.
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Objetivo: Este trabalho tem como objetivo verificar e identificar a possibilidade do desen-
volvimento da síndrome de Burnout em docentes de uma instituição de ensino superior 
privada da cidade de Montes Claros - Minas Gerais, Brasil. Metodologia: Foi utilizada uma 
pesquisa descritiva com variáveis socioeconômicas, comportamentais, demográficas e psi-
cossociais. Utilizou uma amostragem probabilística aleatória casual simples, a amostra foi 
escolhida através de uma tabela de números aleatórios. Por meio de entrevistas e questio-
nário semi-estruturado, foram coletados dados de 63 docentes com uma margem de erro 
tolerável de 5%. Além das características (idade, sexo, escolaridade, raça e número de aulas 
semanais), avaliou-se o estado de tensão emocional e estresse crônico provocado por condi-
ções de trabalho. Para dar um caráter qualitativo para a pesquisa foram inseridas três ques-
tões abertas, onde os docentes puderam expressar seus sentimentos, que foram importantes 
para entender a situação. Os dados foram tabulados na planilha do Excel e demonstrados 
em tabelas e gráficos. Resultados e discussões: Observou-se que há grande possibilidade do 
desenvolvimento da síndrome de Burnout nos docentes pesquisados, devido ao alto índice 
de estresse e exaustão (44%), muitos dos sintomas como dor de cabeça, dor lombar, dor no 
estômago, cansaço físico ou mental encontram-se presentes entre os profissionais da educa-
ção (56%), estes problemas podem estar relacionados à falta de tempo para atividades físicas 
e de lazer, o que afeta diretamente os níveis de sobrecarga do trabalho, sendo que 60% dos 
entrevistados sugere que a instituição de ensino deveria ter um profissional responsável pela 
saúde psicológica dos mesmos. Conclusão: Grande parte do professorado desta instituição 
(53 %) está em processo de instalação da síndrome de Burnout, 20% já estão com a síndro-
me e somente 17% não apresentam a doença. É necessário que a instituição invista na saúde 
física e mental de seus docentes para um ensino de qualidade. Outras pesquisas devem ser 
realizadas em várias instituições com o objetivo de identificar outros fatores que podem 
adoecer os professores, e sugerir melhorias para seu trabalho.
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ULCERA POR PRESSÃO: REVISÃO DE LITERATURA

NAYARA SUSANNE SILVEIRA1; VALÉRIA FERREIRA DE SOUSA1; JOANILVA 
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2Docente do curso de Graduação em Enfermagem FASA, Montes Claros, MG, Brasil.
3Enfermeira e Mestre, Faculdades Santo Agostinho, Montes Claros-MG, Brasil.

A Úlcera por Pressão (UP) constitui uma lesão parcial ou total das camadas da pele, em 
determinadas regiões do corpo com menor quantidade de massa muscular e presença de 
proeminências ósseas em contato com uma superfície externa. (ARAUJO, 2012; REIS, 
2012). As UPs podem ser classificadas de acordo com a profundidade, em relação à exten-
são da parede tissular envolvida  e sua incidência é considerada como um indicativo da 
qualidade dos cuidados prestados com o paciente (REIS, 2012; LIMA, 2011). Objetivo: 
Conhecer os tratamentos da úlcera por pressão. Metodologia: Tratou-se de um estudo de 
revisão de literatura, realizado a partir de pesquisa na base de dados BVS (Biblioteca Vir-
tual de Saúde), utilizando os descritores: ulcera por pressão, terapêutica e papaína; cadas-
trados no Decs ( Descritores em Ciência e Saúde). Resultados e Discussão: Para iniciar o 
tratamento de UP o primeiro cuidado pode envolver desbridamento, seguido de limpeza 
da ferida para proporcionar a regeneração tecidual. Esta limpeza é normalmente feita com 
soro fisiológico a 0,9%, sendo seguida pela aplicação de agentes farmacológicos (NEIVA, 
2014). para que se escolha o tratamento, deve-se valorizar o perfil clinico do paciente, 
analisar a localização, aspecto da ferida e da pele adjacente , fase de evolução, dor e tama-
nho da ferida (ALVES, 2009).  O curativo ideal é aquele que protege a ferida, além de ser 
biocompatível e hidratar a pele. Por existir diversas coberturas disponíveis no mercado a 
condição do leito da ferida e a função desejável do curativo, que irão determinar o tipo de 
cobertura a ser utilizada, este deve ser selecionado pelo profissional, de maneira que a co-
bertura escolhida proteja a pele ao redor da ferida a mantendo seca, e o leito da ferida seja 
mantido úmida (ROLIM, 2013). Os cuidados de enfermagem aos pacientes portadores de 
úlceras por pressão abrangem intervenções relacionadas ao acompanhamento integral do 
cliente em risco de adquirir a lesão, por meio da utilização de escalas de predição de risco 
(GOMES, 2010). Conclusão: Os enfermeiros possuem papel importante na prevenção, 
diagnóstico e tratamento da úlcera, por observar qual o melhor tipo de cobertura e curati-
vo deve ser utilizado na ferida, de acordo com a sua apresentação e quais cuidados devem 
ser realizados para prevenir  nova úlcera e promover cicatrização mais rápida.
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UMA ABORDAGEM REGIONAL DA LEISHMANIOSE VISCERAL

BRENDA OLIVEIRA ROSA¹; LORENA SALLES LAFETÁ¹; THAÍS FERNANDES 
COIMBRA¹; RODRIGO FELICIANO FERNANDES2

1Acadêmicas do Curso de Farmácia das Faculdades Santo Agostinho.
2Professor do Curso de Farmácia das Faculdades Santo Agostinho.

Introdução: A leishmaniose visceral humana tomou grande proporção mundial e ob-
serva-se registro de casos por todos os continentes. É considerada entre as doenças mais 
importantes negligenciadas, tratando-se de uma doença grave, sua letalidade pode ser 
fatal caso não faça o tratamento. Nas cidades de Montes Claros e Belo Horizonte, tem-se 
realizado trabalhos referentes às avaliações de controle dessa zoonose. Em Montes Claros, 
região do Norte de Minas Gerais, o hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF) 
é para o SUS - o único hospital em referência no tratamento de Leishmaniose Visceral. 
Objetivos: O objetivo desse trabalho foi realizar uma análise descritiva do perfil epide-
miológico dos casos notificados de leishmaniose visceral no norte do Estado de Minas 
Gerais, Brasil e em especial na cidade de Montes Claros. Materiais e Métodos: Realizou 
uma revisão de literatura descritiva tendo como base artigos do MEDLINE, LILACS, Pu-
bMed e SciELO, publicados entre os anos de 2008 e 2014 buscados utilizando os seguintes 
descritores combinados “Leishmaniose”; “Norte de Minas”; “Montes Claros”. Resultados: 
No período em estudo, foram notificados 288 casos de LV pelo Sinan/SMS do município 
de Montes Claros. Em ambos os gêneros, as faixas etárias mais atingidas foram entre um a 
quatro anos, com 87 casos (30,2%), e acima de 30 anos, com 88 casos (30,5%). Dos sinto-
mas levantados a febre foi o principal em 96,1% dos casos sendo esplenomegalia e hepa-
tomegalia os principais achados com 98% e 94% respectivamente. Do tratamento médico 
a maior escolha ficou com Glucantime em 70,6%, Afotericina B convencional em 13,7% 
dos casos. Conclusões: Verificou-se a necessidade de geração de maiores fontes de dados 
e informações a respeito das características clinicas e epidemiológicas ao qual irá influen-
ciar no reconhecimento precoce e ao tratamento adequado da doença. Somando-se a isso 
faz-se necessário a análise epidemiológica em suas áreas de ocorrência para que se possa 
interferir com medidas de controle apropriadas e efetivas. 
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UMA REVISÃO INTEGRATIVA: HIDROCEFALIA E AS INTERVENÇÕES DE 
ENFERMAGEM

WILLIAM LOPES; JORDANA IZABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA; MÔNICA 
DANIELLE SOUTO SILVA.

RESUMO

A hidrocefalia é o aumento da quantidade de liquido cefalorraquidiano (LCR) dentro da 
caixa craniana, especialmente nas cavidades ventriculares (RIZVI, 2005). O objetivo do pre-
sente estudo é conhecer sobre a hidrocefalia e as intervenções de enfermagem ao paciente 
hospitalizado e sua família. A pesquisa consiste em uma revisão integrativa. A amostra desta 
revisão foi constituída por nove artigos científicos, selecionados pelos critérios de inclusão 
previamente estabelecidos. Destes 4 foram encontrados na Scielo e 5 foram encontrados na 
LILACS. Como já foi exposto, o uso de cateteres pode ter varias complicações, e o profissio-
nal de enfermagem atua na prevenção e resolução desses problemas, sendo importante e ne-
cessário o conhecimento da função neurológica, dos sinais e sintomas da hidrocefalia, alem 
dos efeitos das derivações ventriculares (ALCÂNTARA, 2009). Esse estudo enfoca a neces-
sidade de aprimorar o cuidado a criança com hidrocefalia. Espera-se que esta pesquisa possa 
contribuir para o desenvolvimento de novos estudos e que possa trazer a reflexão sobre a 
prática assistencial e gestora da enfermagem durante a permanência hospitalar da criança.

Palavras – Chave: Enfermagem; hidrocefalia; recém- nascido.

INTRODUÇÃO

Malformações podem acontecer no sistema nervoso do neonato devido a anormalidades 
que ocorrem no período embrionário ou fetal. Durante a formação do tubo neural que 
ocorre na quarta semana de gestação uma má formação pode desencadear problemas 
como anencefalia, encefalocele, e as lesões in útero como estenose aqueductal e hidroce-
falia (PINHEIRO, 2012).

A hidrocefalia é o aumento da quantidade de liquido cefalorraquidiano (LCR) dentro da 
caixa craniana, especialmente nas cavidades ventriculares (RIZVI, 2005). Existe predomi-
nância da patologia no sexo masculino e em lactentes ate seis meses de vida. A principal 
consequência da hidrocefalia é a hipertensão intracraniana (PINHEIRO, 2012).

A classificação da hidrocefalia abrange a fisiopatologia e a dinâmica liquórica. Fisiopatolo-
gicamente pode ser consequente de distúrbios na produção de líquidos cefalorraquidianos 
devido a papilomas e carcinomas do plexo coroide que secretam quantidade aumentada 
de LCR; distúrbios na circulação do liquido, resultados da obstrução das vias de drenagem 
nos ventrículos, geralmente caudas por hemorragia e malformações congênitas; causada 
por má formação LCR evidenciada na síndrome da veia cava superior. Em relação à dinâ-
mica liquorica, pode ser classificada como não comunicante ou obstrutiva e em comuni-
cante ou não obstrutiva (DENADAI et al 2012).
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A enfermagem deve estar capacitada técnica e cientificamente para cuidar de pacientes 
críticos durante a hospitalização. As atividades específicas do enfermeiro devem ser rea-
lizadas com a maior excelência e também envolvidas com a equipe multiprofissional para 
garantir assistência adequada a cada cliente. O conhecimento de neuroanatomia, neurofi-
siologia, clinica neurológica, exames neurodiagnósticos  e de enfermagem são relevantes 
no atendimento a pacientes neurológicos (ALCÂNTARA et al, 2011).

Em relação ao tratamento da hidrocefalia os avanços são característicos no uso de drena-
gens liquóricas valvuladas, que diminuíram a mortalidade e morbidade em crianças com 
essa patologia. O tratamento cirúrgico diminui consideravelmente os efeitos tardios da 
hidrocefalia não tratada, como os estéticos macrocrania e defeitos funcionais psicomoto-
res (KLIEMANN, 2005).

Entre os cuidados de enfermagem a uma criança com hidrocefalia estão as medidas de 
prevenção de complicações pós-operatórias, manutenção da hidratação e nutrição, pre-
venção de ulceras por pressão e as medidas de conforto necessárias para uma boa saúde 
psicológica (OLIVEIRA et al, 2010).

O objetivo do presente estudo é conhecer sobre a hidrocefalia e as intervenções de enfer-
magem ao paciente hospitalizado e sua família. 

MÉTODO

A pesquisa consiste em uma revisão integrativa, esse método tem sido proposta por dife-
rentes autores cujos procedimentos metodológicos se diferenciam no numero de etapas 
e na forma como propõem desenvolvê-las e apresentá-las.   As etapas que se utilizam são 
basicamente essas: formulação do problema, coleta de dados, avaliação dos dados, análise 
a qual tem a finalidade de reunir e sintetizar resultado de pesquisa sobre um delimitado 
tema, de maneira sistemática e ordenada, sendo um instrumento de grande valia para o 
aprofundamento e conhecimento a respeito do tema investigado, permitindo a síntese de 
múltiplos estudos publicados e conclusões gerais a respeito de um tema especificam do 
estudo (CROSSETTI, 2012). 

O desenvolvimento desse estudo partiu das seguintes etapas: estabelecimento do objetivo, 
estabelecimento dos critérios para a seleção da amostra, definição das informações a se-
rem extraídas dos artigos selecionados, categorias, análise dos resultados, apresentação e 
discussão dos resultados (URSI; GAVAO, 2006).

A fim de nortear a presente revisão integrativa, formulou-se a seguinte questão: quais são 
as evidências científicas sobre a hidrocefalia na literatura. A busca pelos artigos foi reali-
zada por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), sendo utilizadas as bases de dados: 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Elec-
tronic Library Online (SciELO). Os descritores utilizados na busca são cadastrados, nos 
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), os quais “Enfermagem”, “hidrocefalia” e “re-
cém-nascido”. Estabeleceu-se como critérios para a seleção da amostra: artigos publicados 
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eletronicamente no período de 2010 a 2015, disponíveis na integra, na língua portuguesa 
e que atendiam o objetivo do estudo. A seleção dos artigos ocorreu no período entre Abril 
2015 a Maio de 2015, obtendo-se um total de 15 artigos. Destes, 7 artigos foram excluídos 
após filtro dos critérios de inclusão.

Para análise e síntese dos dados procedeu-se a leitura exaustiva dos artigos, com o intuito 
de evidenciar e delimitar o que é notório para um estudo aprofundado. Os resultados fo-
ram apresentados na forma descritiva, em três etapas. A primeira consistiu da descrição 
dos dados de identificação das publicações, que abordassem possíveis  causas da hidro-
cefalia na revista científica escolhida para divulgação dos resultados. Na segunda, foram 
avaliadas as características metodológicas dos estudos, classificando-os de acordo com o 
delineamento de pesquisa, tipos de diagnostico para a hidrocefalia. Na terceira etapa, foi 
descrito as evidencias cientificas sobre o tratamento da hidrocefalia.

RESULTADOS E DISCUSSÂO

A amostra desta revisão foi constituída por 15 artigos científicos, selecionados pelos cri-
térios de inclusão previamente estabelecidos. Destes 10 foram encontrados na Scielo e 5 
foram encontrados na LILACS. 

A hidrocefalia ou ventriculomegalia, é caracterizada pelo aumento da quantidade de LCR 
associado à dilatação nas cavidades ventriculares.  Este aumento geralmente esta associa-
do como consequência de obstrução à circulação liquórica, que pode ocorrer em vários 
locais, sendo alguns deles, o forame de Monro, aqueduto de Sylvius, forame de Magendie, 
e Luschka e no espaço subaracnóideo.

A incidência global ainda é desconhecida, sendo predominante no sexo masculino, pre-
valecendo nos lactentes ate os 6 meses de vida,  anteriormente era identificada quando 
havia acima de 2 desvios no padrão da media do perímetro encefálico, atualmente é ca-
racterizada por distúrbio da circulação liquórica , que causa acumulo intraventricular do 
liquido cefalorraquidiano, que tem como principal consequência clinica a hipertensão 
intracraniana, a qual pode exigir tratamento cirúrgico (ALMEIDA, 2009; CAVALCANTI, 
2003; DENADAI, 2012).

O Sistema Nervoso Central esta completamente envolvido pelo liquido cefalorraquidiano 
que protege mecanicamente o cérebro, são 140ml de liquido, sendo 70ml nos ventrículos 
e o restante no espaço subaracnoideo. O liquor é produzido pelas glândulas do plexo co-
roide quase 500ml por dia, e é absorvido pela circulação sanguínea por corpúsculos loca-
lizados em uma grande veia situada na parte interna do topo do crânio. O liquor circula 
pelos ventrículos ate chegar a esse local. Se ocorrer uma obstrução no sistema ventricular 
em que o liquido não possa circular para que seja posteriormente abosrvido, ate seis horas 
a hidrocefalia se acentua (SOUZA et al, 2012).

De acordo com Vieira (2004) e Bilate (2014), há muitos fatores que  determinam a hi-
drocefalia congênita, podendo citar os fatores ambientais (teratogênese), que pode estar 
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associada ou não a outros defeitos congênitos genéticos , sendo que as isoladas, podem ser 
decorrentes de malformações do SNC, ou infecções congênitas, e hidrocefalia associada a 
outros defeitos congênitos, normalmente encontrada em casos de malformação múltipla. 
Destacam ainda que a hidrocefalia pode ocorrer devido a defeitos no fechamento do tubo 
neural, que pode ser prevenida com a utilização de acido fólico durante a gestação.  

Em concordância Cestari (2013) e Grillo (2003) adicionam que fatores etiológicos como 
neoplasias e malformações do SNC, influenciam na morbidade da doença em crianças, 
como também complicações infecciosas como a meningite, senda esta diretamente rela-
cionada com a mortalidade em crianças com esta patologia. 

Devido à diversidade etiológica da doença faz-se necessário mostrar a importância da 
avaliação clinica como instrumento complementar no diagnostico da doença, conside-
rando a idade em que ocorre e as manifestações para que se possa ser realizado o diagnos-
tico diferencial (CESTARI, 2013; VIEIRA, 2004).

A hidrocefalia segundo Bilate (2014) pode ser diagnosticada através dos sinais e sinto-
mas característicos desta patologia, no entanto a manifestação clinica da hidrocefalia ira 
depender da idade do paciente e da velocidade da doença alguns sinais como o aumento 
da circunferência craniana, irritabilidade e maior espasticidade dos membros inferiores, 
inicio de escoliose e diminuição da coordenação motora, podem ser alguns dos sintomas 
encontrados.

Em concordância Almeida (2009) coloca também que além deste sintomas, a criança 
pode ainda apresentar irritabilidade e alterações discretas da personalidade, e que atrasos 
no desenvolvimento podem limitar as habilidades funcionais, como autocuidado, alimen-
tação, banho independente, ir a escola e interagir com outras crianças.

Cestari (2013) diz que ao nascimento pode estar aparentemente tudo normal, que os si-
nais e sintomas só irão a parecer com dois anos de idade ou mais. Bilate (2014) fala que 
em crianças menores de dois anos a principal manifestação é o aumento do perímetro ce-
fálico e o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor.  Cestari (2014)  apontou que pode 
haver um aumento brusco da pressão intracraniana podendo estar associado a náuseas, 
vômitos, cefaleia, alterações visuais e diminuição do nível de consciência., mas que geral-
mente quando há um aumento de volume da cabeça , face com aspecto anormal, exoftal-
mia, proeminência de escleras, além do prejuízo nas relações sociais, acrescenta ainda que 
pode haver perda visual progressiva, estrabismo e nistagmo.

De acordo com Costa (2010) as crianças com hidrocefalia apresentam problemas de 
aprendizagem. Os déficits visuomotores e perceptivos ocorrem pela da substancia branca 
ocasionada pela dilatação ventricular. A paraplegia espástica, retardo mental e o aumento 
dos reflexos tendínios são citados por Hallal (2008).

Jorge (2004) explica que mesmo com a hidrocefalia controlada a criança pode apresen-
tar dificuldade em firmar a cabeça o que atrasa o desenvolvimento motor, isso ocorre 
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devido ao aumento do perímetro cefálico. Em relação as outras crianças com desenvol-
vimento normal, é comum a demora para sentar e a perda de equilíbrio, e em alguns 
casos a perda cognitiva.

De acordo com Bilate (2014) a criança com hidrocefalia apresenta dificuldade para ama-
mentar, por causa do mau alinhamento da cabeça, paresia ou paralisia de alguns múscu-
los, devido ao comprometimento dos nervos cranianos, dificuldade de respiração e dos 
outros sintomas que pode apresentar como a perda progressiva da visão e falta da coor-
denação motora, no entanto coloca ainda como principais alterações a taxa acelerada do 
crescimento da cabeça, veias do couro cabeludo dilatadas, fronte larga e o comprometi-
mento neuromotor em diferentes partes do corpo.

O método mais rápido e seguro para diagnosticar a hidrocefalia ainda durante a gestação 
é a ultrassonografia que pode ser realizada a partir do segundo trimestre de gestação, 
avaliando o tamanho ventricular, e sua relação com o plexo coroide. Outro método é a 
tomografia que vai permitir também a visualização e posicionamento dos ventrículos, 
no entanto pode não ser possível detectar o local da obstrução. Já a ressonância é a mais 
indicada nesta situação por ser mais precisa na detecção de patologias do sistema nervoso 
central (BILATE, 2014; CAVALCANTI, 2003).

O diagnostico precoce, é essencial para a reabilitação neuropsicomotora nestes pacientes. 
Desta maneira as crianças em fase escolar  ao apresentarem déficits cognitivos ou com-
portamentais sem causa aparente devem ser investigadas, para exclusão de doenças neu-
rológicas, é importante saber que não se deve  correlacionar estes distúrbios a problemas 
familiares, sem que seja realizada uma avaliação (DENADAI, 2012).

Segundo Oliveira, (2013) o tratamento consiste em reduzir a quantidade de liquido no 
cérebro, através da drenagem do LCR do ventrículo lateral para um compartimento extra-
craniano, podendo este ser o peritônio ou átrio do coração, no entanto acredita também 
que este implante melhora dos sinais e dos sintomas, porem não cura a hidrocefalia e o 
dano causado ao tecido cerebral continua. 

O tratamento da hidrocefalia é quase sempre cirúrgico, porem medicamentos também 
são usados na tentativa de diminuir a produção liquórica, entre esses medicamentos estão 
a acetazolamida, na dose de 100mg/kg/dia, e furosemida, na dose de 1mg/kg/dia. O diu-
rético osmótico isossorbida também é bastante utilizado, com resultados positivos (SET-
TANI, 2000). 

Para a monitorização da PIC é comumente utilizada a derivação ventricular externa 
(DVE), procedimento em que o medico insere um cateter com sensor intracraniano, que 
pé conectado a um monitor que emite ondas e valores numéricos mostrando a situação da 
PIC. Esses valores indicam se há hipertensão intracraniana. O paciente deve estar posicio-
nado com a cabeceira elevada a 30 graus e a cabeça em posicionada em linha media para 
evitar qualquer alteração de valores (ALVES et al, 2010).
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O uso das derivações pode apresentar muitas complicações, entre elas o hiper e o hipo-
funcionamento, as fraturas ou desconexão do sistema, as obstruções distais ou proximais, 
as fistulas liquoricas e as infecções. Podem também ocorrer hematomas extradural e sub-
dural e a saída do cateter por locais incomuns como o umbigo, anus, escroto, ureter, pa-
rede abdominal e vagina, migração dos cateteres, ventrículos e em fenda, entre outras. As 
causas das complicações estão na própria cirurgia, nos pacientes e nas derivações (PIAN-
NETTI, 2000).

Em concordância Kliemann (2005) diz que o uso da drenagem tem feito com que haja 
uma diminuição da mortalidade e morbidade em crianças com hidrocefalia, e que outras 
vias de drenagem são utilizadas somente quando não há a possibilidade do peritônio par-
ticipar da drenagem.

O prognóstico destes pacientes varia e depende de outros fatores. Os fatores que podem 
influenciar neste prognostico são: doença neurológica de base, intercorrências pós-de-
rivação e controle ineficaz do volume intracraniano durante o tratamento, etiologia da 
hidrocefalia associada a lesão encefálica. Este prognostico é obtido através de analises 
pediátricas, alguns aspectos que influenciam  neste prognostico causam uma preocupa-
ção maios como as possíveis sequelas , o retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, 
que é um fator que limite a potencialidade da criança (ALMEIDA, 2009; CESTARI, 2013; 
KLIEMANN, 2005). 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM HIDROCEFALIA

Durante o ciclo gravídico-puerperal a Sistematização da Assistência de Enfermagem 
(SAE) é de extrema importância porque permite o cuidado a mulher durante esse pe-
ríodo de alterações fisiológicas e psíquicas comuns a essa fase, bem como estabelecer as 
intervenções adequadas para cada necessidade, desde a gravidez sem risco ate a gravidez 
de alto risco. As intervenções devem ser pautadas no trinômio mãe-filho-familia. Os co-
nhecimentos técnicos e científicos aliados ao interesse dos enfermeiros em conhecer o 
paciente são imprescindíveis na melhoria da qualidade da assistência.  A orientação e 
treinamento da equipe de enfermagem permite a implantação das ações sistematizadas 
(SANTOS; SAMPAIO, 2013).

Como já foi exposto, o uso de cateteres pode ter varias complicações, e o profissional de 
enfermagem atua na prevenção e resolução desses problemas, sendo importante e neces-
sário o conhecimento da função neurológica, dos sinais e sintomas da hidrocefalia, alem 
dos efeitos das derivações ventriculares (ALCÂNTARA, 2009).

A hidrocefalia é permanente e o acompanhamento e avaliação é permanente, sendo o 
enfermeiro responsável pelos cuidados de rotina da instituição, como preparar a criança 
para a realização de exames como a tomografia; e o auxilio em procedimentos como a 
punção ventricular e punção lombar. Ao avaliar a criança o enfermeiro detecta os proble-
mas e elabora um plano assistencial direcionado ao hidrocéfalo (ALVES et al, 2010). 



930

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

O liquido cefalorraquidiano é geralmente absorvido na cavidade abdominal quando se 
utiliza do sistema de derivação ventrículo peritoneal (DVP). A peritonite clinica é uma 
complicação ao uso de DVP que ocorre devido à absorção inadequada do liquido devido 
a uma irritação crônica do peritônio, resultando em peritonite. A distensão abdominal é 
o principal sinal dessa patologia. Em muitos casos é necessária uma restrição hídrica com 
dieta zero em 24 horas. A infusão é indicada e deve ser monitorada rigorosamente evitan-
do a recarga hídrica. O enfermeiro avalia e mensura o perímetro torácico (PT) utilizando 
uma fita métrica, passando-a em torno do tórax, sob a axila e ao nível das mamas. Em de-
cúbito dorsal o abdome do recém-nascido se encontra ao mesmo nível do tórax. Também 
são realizados pelo enfermeiro a inspeção,  ausculta, palpação e percussão do abdome da 
criança em posição de dorso flexão e flezão dos joelhps (ALVES et al, 2010).

Alcântara (2009) sita problemas com as derivações e as intervenções de enfermagem:

-Bexiga neurogênica: é uma disfunção vesico-esfincteriana ocasionada por lesão do siste-
ma nervoso, que causa modificações na bexiga como incontinência, esvaziamento incom-
pleto e/ou retenção urinaria (FURLAN, 2003). O tratamento para esse problema é feito de 
fora interdisciplinar, e o enfermeiro atua na reeducação vesical e intestinal, sendo o cateter 
vesical uma estratégia para a melhora na qualidade de vida dos pacientes. O enfermeiro dá 
suporte educativo para o paciente e a família, incentivando a criança para manter o cateter 
sempre limpo e os cuidados com a assepsia.  

- Ulceras por pressão: O conhecimento dos fatores que acarretam o surgimento das ul-
ceras por pressão, alem dos cuidados necessários com o seu controle e tratamento são 
determinantes no tratamento das mesmas (BLANES, 2004). No caso da hidrocefalia al-
guns fatores podem influenciar o surgimento de ulceras por pressão, entre eles o tempo 
de hospitalização que acarreta em imobilização no leito devido ao aumento do perímetro 
cefálico; as cirurgias numerosas e o uso das derivações ventriculares. 

A avaliação clinica deve ser realizada nas primeiras 6 horas da admissão e com a reavalia-
ção após as 48 horas. Os aspectos obervados envolvem o exame físico cefalo-caudal, com 
foco nos locais de risco para as ulceras (ROCHA et al, 2006). A escala de braden deve ser 
utilizada para avaliar o risco de UP, que enfoca os determinantes: intensidade e a duração 
da pressão e a tolerância tecidual. É composta por seis subescalas: percepção sensorial, 
umidade da pele, atividade, mobilidade, estado nutricional e fricção e cisalhamento. Os 
fatores cisalhamento e fricção são pontuados de um a tres, e os outros de um a quatro. Os 
escores variam de seis a 23, sendo os valores mais autos indicam um baixo risco de forma-
ção de UP (ALCÂNTARA, 2009).

Silva et al (2010) apresenta diagnósticos de enfermagem e suas respectivas intervenções  
na hidrocefalia pautadas na teoria das relações humanas de Wanda Haguiar Horta: 

Diagnostico de enfermagem:
Risco de ulceras de decúbito na cabeça relacionado com a estaticidade postural. 
Intervenção: mudar a posição a cada duas horas, ao movimentar manter a cabeça 
apoiada para evitar tensão extra sobre o pescoço.
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Diagnostico de enfermagem:
Risco de desidratação e desnutrição relacionado com a não aceitação da dieta.
Intervenção: oferecer refeições pequenas e frequentes.
Instituir horários de refeições flexíveis
Diagnostico de enfermagem: Risco de elevação da pressão intracraniana relaciona-
do com a patologia acometida.
Intervenção: medir diariamente o perímetro occiptofrontal 
Palpar as fontanelas e linhas e linhas de sutura quanto ao tamanho, sinais de abau-
lamento, tensão e separação. 
Diagnostico de enfermagem: Risco de ansiedade dos pais relacionado com o não 
conhecimento da patologia.
Intervenção: Oferecer apoio aos pais
Explicar os procedimentos e o plano médico
Responder as perguntas.

De acordo com AME (2006) os tratamentos com diuréticos deve ser avaliado pelo 
enfermeiro, garantido a ingestão de 1,5 a dois litros de líquidos por dia; uma dieta 
rica em potássio; a mudança lenta de posição é indicada para minimizar a hipotensão 
postural durante a terapia. A fotossensibilidade deve ser evitada com o uso de roupas 
e protetores solares adequados; a boca seca pode ser melhorada com os enxagues orais 
frequentes; manter o repouso; realizar monitorizarão hídrica, do peso (diariamente), 
da hidratação, da função hepática, da glicose (nos pacientes diabéticos), e os sinais de 
hipocalemia. 

Os sinais devem ser monitorados constantemente, alem do nível de consciência, reflexos 
pupilares e capacidade motora após a cirurgia, para se detectar precocemente possíveis 
complicações. Os sinais são avaliados no pós-operatório a cada 15 minutos nas primei-
ras 6 horas, o aumento da PA sistólica indica aumento da PIC e isquemia cerebral. Um 
aumento de temperatura é sinal de infecção e a alteração do ritmo respiratório indica 
aumento da massa intracraniana (ALVES et al, 2010).

Através de exames laboratoriais o enfermeiro pode identificar complicações potenciais: a 
queda do hematócrito após a cirurgia pode identificar hemorragia intra-operatória. Atra-
vés da gasometria arterial pode-se identificar a PCO2 aumentada que leva a vasodilatação 
e ao aumento da PIC (AME, 2006). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Hidrocefalia é uma das anormalidades mais facilmente detectada durante o pré-natal, 
geralmente no segundo trimestre de gestação, sendo observados o tamanho átrio ventri-
cular e a sua relação com o plexo coroide. A hidrocefalia pode estar associada a outras 
deformidades congênitas como malformações múltiplas e sem definição como aqueles 
associados a síndromes dismórficas. A toxoplasmose e as malformações são causas abran-
gentes dos casos de hidrocefalia (CAVALCANTI et al, 2003).
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Percebe-se através dos dados encontrados na literatura que a hidrocefalia pode causar na 
criança déficits neurológicos resultando em diminuição das habilidades motoras e cogni-
tivas, sendo assim o diagnostico precoce e o tratamento adequado ocasionam uma maior 
independência funcional (BILATE, 2014). 

O conhecimento técnico e cientifico dos profissionais que atendem uma criança com hi-
drocefalia trás uma significante contribuição na diminuição de complicações e sequelas 
(ALCÂNTARA et al, 2011).  O paciente se encontra debilitado por causa do longo período 
de internação e dos procedimentos diagnósticos e de tratamento, necessitando de apoio 
psicológico e de segurança e transparência por parte dos profissionais, especialmente do 
enfermeiro que lida diretamente com o cuidado.

Esse estudo enfoca a necessidade de aprimorar o cuidado a criança com hidrocefalia. Es-
pera-se que esta pesquisa possa contribuir para o desenvolvimento de novos estudos e 
que possa trazer a reflexão sobre a prática assistencial e gestora da enfermagem durante a 
permanência hospitalar da criança.
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SIMILARIDADES E PECULIARIDADES DAS ARTES RUPESTRES DO NORTE 
DE MINAS: SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS DE CORAÇÃO DE JESUS, GRÃO 

MOGOL E JANUÁRIA

CAMILA ALVES DA SILVA1; CHARLES FABIANO PINHO2; CAROLINA S. 
TAMEIRÃO3; ÁLVARO BARBOSA DE CARVALHO JR4
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Introdução: A mesorregião Norte Mineira possui grande incidência de grafismos rupes-
tres, sendo uma das regiões mais ricas do Brasil em sítios arqueológicos. Objetivo: Diante 
do fato da existência dessas riquezas, esse trabalho teve como objetivo verificar as simi-
laridades e peculiaridades dos grafismos rupestres existentes no Sítio Arqueológico do 
Extrema, da cidade de Grão Mogol, do Sítio Arqueológico do Parque Nacional Cavernas 
do Peruaçu, na cidade de Januária e o Sítio Arqueológico da cidade de Coração de Jesus. 
Metodologia: Nossa análise foi baseada nos métodos de estudos semióticos dos signos 
presentes em cada região, juntamente com suas representações isoladas e em conjunto, de 
acordo com as tradições presentes na região do norte de Minas Gerais. Resultados: Como 
resultados observamos a semelhança entre os grafismos dos Sítios Arqueológicos do Ex-
trema e da cidade de Coração de Jesus, porém a pigmentação emprega nas representações 
do Sítio de Coração de Jesus é rara dentro da Tradição Planalto. Já o Sítio Arqueológico 
do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu apresenta uma diversidade de grafismos poli-
crômicos empregados em grandes painéis que impressionam pela riqueza de informações 
presentes na Tradição São Francisco. Conclusão: Através desse estudo concluímos que 
existem grandes similaridades entre os grafismos presentes nas cidades de Grão Mogol 
e Coração de Jesus, ressaltando a maior diferença que está presente na coloração de pig-
mentos utilizados por estes povos primitivos. Já os grafismos encontrados na cidade de 
Januária, demonstram que os povos que ali transitavam, dominavam um maior conheci-
mento sobre a variedade de pigmentação dos grafismos rupestres.
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ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 
(QUILOMBOLAS) DO NORTE DE MINAS GERAIS

RAÍSSA BETHÂNIA GUIMARÃES DOS REIS¹; TAYSA CRISTINA CARDOSO 
FREITAS1; MARCOS GABRIEL DE JESUS RODRIGUES1; RAQUEL EDNA SILVA 
ROCHA1; JOANILVA RIBEIRO LOPES1; ALANNA FERNANDES PARAÍSO1

1Curso de Enfermagem, Faculdades Santo Agostinho

INTRODUÇÃO

Povos Quilombolas são homens e mulheres com origem de negros e pessoas escravizadas, 
que na década de 80 deixaram de ser comunidades pretéritas, devidas ações sociais ne-
gros. Quilombolas são populações fugitivas de escravidão que constitui costumes e formas 
particulares de organização social, que ocupa principalmente áreas rurais do Brasil. Com 
vasto grau de isolamento, gerou-se para a comunidade quilombola desigualdade social e 
de saúde gerando um esquecimento da população.

OBJETIVO

Visando estas dificuldades encontradas, tendo como objetivo de prestar atendimento em 
saúde, orientar sobre a importância de manter um bem estado de saúde para a comunida-
de quilombola que se encontra no município de Francisco Sá - MG.

METODOLOGIA: 

Foram desenvolvidas orientações sobre os seguintes temas: hipertensão, alimentação sau-
dável e adequada diabetes, câncer de mama e útero, planejamento familiar e métodos 
contraceptivos, visando à conscientização da população em geral para a importância da 
prevenção destas doenças. Além das palestras serão desenvolvidas ações de aferição de 
pressão arterial, glicemia capilar, avaliação do estado nutricional, atividades de recreação 
com crianças por meio de oficinas educativas e disponibilização de lanches saudáveis.

RESULTADO OU DISCUSSÕES:

Os resultados alcançados foram satisfatórios, pois a população teve prazer em nos rece-
bermos, alegria, entusiasmo e felicidade. As pessoas foram conscientizadas e orientadas 
sobre a importância de manter hábitos de saúde. 

CONCLUSÃO:

Concluímos que, a população e carente e pobre, vivendo de ajuda e doações e tem pouco 
acesso a saúde e serviço social.
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AVALIAÇÃO DA ADESÃO AO TRATAMENTO FARMACOLÓGICO E NÃO 
FARMACOLÓGICO EM PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS 

TIPO I E TIPO II EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE 
BRASÍLIA DE MINAS, MG.

ARON RIBEIRO DE ARAÚJO1; FLÁVIA DAYRELL FRANÇA1

1Faculdade de Farmácia, Faculdades Santo Agostinho, Montes Claros, MG.

Introdução: O diabetes mellitus (DM) decorre de distúrbios na ação ou secreção de insu-
lina ou da combinação dos dois defeitos, resultando em anormalidades no metabolismo 
de carboidratos, lipídios e proteínas. O DM pode ser classificado em dois grupos: tipo I 
acomete crianças e adolescentes, e tipo II, hereditário, acometendo os adultos. Mudanças 
comportamentais associadas ao tratamento medicamentoso são essenciais para prevenção 
das complicações agudas e crônicas. Os medicamentos podem ser utilizados no trata-
mento em um segundo momento da terapêutica, diante da incapacidade de controlar os 
níveis glicêmicos pela prática de exercícios físicos e dieta. Assim, o objetivo do trabalho 
foi avaliar a adesão dos pacientes portadores de diabetes mellitus tipo I e tipo II ao tra-
tamento farmacológico e não farmacológico em Unidades Básicas de Saúde no municí-
pio de Brasília de Minas, MG. Metodologia: os pacientes foram entrevistados através de 
questionários contendo variáveis como sexo e idade, perguntas relacionadas aos tipos de 
diabetes, causas e sintomas, tipo de tratamento aderido, importância do tratamento e me-
dicamentos utilizados. Este projeto foi aprovado pelo comitê de ética (conforme o parecer 
1.002.502) e apresentou-se adequado aos princípios éticos preconizados pela Resolução 
466/12. Resultados: verificou-se que 58% dos pacientes entrevistados eram do sexo femi-
nino e 42% do sexo masculino, ambos com média de idade acima de 40 anos. A maioria 
dos entrevistados (58%) foi diagnosticada com DM tipo II e 67% fazem uso de tratamento 
farmacológico e 32% da associação (farmacológico e não-farmacológico). Cem por cento 
(100%) dos pacientes sabem da importância da adesão ao tratamento. Quarenta e dois 
por cento (42%) dos entrevistados atribuiu como causa a má alimentação, 19% à falta de 
atividades físicas e 52 % causa hereditária. Os sintomas mais comuns apresentados foram 
visão turva (55%), cansaço (26%) e 45% outro tipo de sintomas. A maioria dos pacientes 
faz uso de metformina (68%) e outro tipo de medicamento e 29% faz uso de insulina. Dis-
cussão: Embora a totalidade dos pacientes entrevistados conhecerem a respeito da impor-
tância da adesão ao tratamento eles só aderem ao mesmo após os sintomas aparecerem e 
começarem a  prejudicar sua saúde. Conclusões: Para a adesão ao tratamento são de suma 
importância a conscientização e empenho dos pacientes juntamente com os profissionais 
de saúde e familiares, para garantir uma melhor  qualidade de vida. 
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DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA DO EXTRATO 
HIDROALCOÓLICO DAS FOLHAS DE CARYOCAR BRASILIENSE CAMBESS 

(PEQUI) FRENTE A ISOLADOS CLÍNICOS DE ESCHERICHIA COLI E 
PSEUDOMONAS AERUGINOSAS
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2Farmacêutico, Mestre em Ciências Farmacêuticas, Professor do Curso de Farmácia 
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4Farmacêutico, Mestre em Ciências da Saúde, Professor das Faculdades Santo 
Agostinho e das Faculdades Unidas do Norte de Minas.
*professorflaviofigueiredo@gmail.com 

Introdução: As plantas medicinais, por apresentarem substâncias químicas que podem 
regular o metabolismo de patógenos, representam uma fonte alternativa para o controle 
bacteriano, sendo o seu uso incentivado pela Organização Mundial de Saúde. A Escheri-
chia coli e Pseudomonas aeruginosas são bactérias gram negativas, causadoras de infecções 
em seres humanos, quem vem sendo caracterizadas como resistentes aos fármacos. Esse 
fato chama a atenção para busca de novos antimicrobianos, especialmente aqueles isola-
dos de vegetais.  O Caryocar brasiliense Cambess ou pequizeiro é uma das principais es-
pécies encontradas no cerrado brasileiro, utilizado pela população diante do seu valor nu-
tricional e por apresentar propriedades biofarmacológicas, tais como: diurético, antifebril, 
antigripal, antiparasitária e inclusive antibacteriana. Objetivo: Esse estudo determinou a 
concentração inibitória mínima (CIM) do extrato hidroalcoólico do C. brasiliense Cam-
bess (EHCBC) contra micro-organismos patogênicos. Material e Métodos: As folhas de 
Caryocar brasiliense Cambess, coletadas na região de Montes Claros – MG, foram secas, 
tamisadas e submetidas à percolação total com etanol 70%. Os extratos coletados foram 
submetidos a evaporação do solvente até a completa secura.  Foram utilizadas cinco cepas 
isoladas de cada espécie (E. coli e P. aeruginosa), previamente identificados pelo sistema 
Vitek, pertencentes à coleção de micro-organismos do Laboratório de Microbiologia das 
Faculdades Santo Agostinho. A concentração inibitória mínima (CIM) foi determinada 
por microdiluição em caldo em placas de 96 poços utilizando à coloração com resazurina. 
A concentração do teste do extrato em diluições seriadas variou de 10 mg/mL a 78 μg/
mL. Todos os testes foram realizados em triplicatas independentes. Resultados: A CIM 
do EHCBC para os isolados clínicos de E. coli e P. aeruginosas variou, respectivamente de 
10mg/ml a 0,625mg/ml e 10mg/ml a 2,5mg/ml. Conclusão: O EHCBC apresentou ativi-
dade antimicrobiana in vitro contra cepas de  P. aeruginosas e E. coli, sendo esta última 
mais sensível ao extrato testado. Novos estudos serão realizados a partir do fracionamento 
do EHCBC, de modo a se identificar um possível protótipo de antimicrobiano.
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ARQUITETURA E PATRIMÔNIO CULTURAL: IGREJA DE NOSSA SENHORA 
DO ROSÁRIO

ALINE VIANA SANTOS CASTILHO DE ALMEIDA¹; KÉSSILA TEIXEIRA 
MAGALHÃES DE AQUINO1; RAIANA MACIEL DO CARMO LIBRELON2*

1Acadêmicos do Curso Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Santo Agostinho.
2Professora do Curso Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Santo Agostinho, 
Doutora em Música/área de concentração Etnomusicologia pela Universidade Federal 
da Paraíba-UFPB.
* Autor correspondente: E-mail do Orientador

Introdução: A Igreja de Nossa Senhora do Rosário, localizada no Brejo do Amparo, dis-
trito pertencente ao município de Januária, Minas Gerais; é conjeturada como a segunda 
Igreja mais antiga de Minas Gerais. Historiadores afirmam que sua construção foi iniciada 
em 1688 e foi comandada por Manuel Pires Maciel, bandeirante paulista. O monumen-
to foi tombado pelo IEPHA (Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico) em 
1989, o qual reconheceu o seu valor histórico e cultural para a região do Norte de Minas, 
e é uma das raras construções mineiras com arquitetura jesuítica. Atualmente a Igreja está 
fechada por determinação judicial, por se encontrar em péssimo estado de preservação 
devido à falta de verba, e teve imagens retiradas do local para evitar furtos. Objetivos: 
Este trabalho tem como objetivo exaltar o patrimônio histórico localizado ao norte de 
Minas Gerais, retratando suas características arquitetônicas e sua importância para a re-
gião. Retrata o desenvolvimento do município, desde a divisão das capitanias hereditá-
rias, até a formação do Brejo do Amparo, onde se encontra a Igreja. Material e Métodos: 
Como procedimentos metodológicos foram utilizados pesquisa bibliográfica, encontrada 
no acervo da biblioteca da Unimontes – Campus Januária e da Casa da Memória de Ja-
nuária, pesquisa de campo e entrevistas. Resultados: Os resultados alcançados foram de 
grande relevância para o conhecimento acerca do patrimônio histórico, em especial a esta 
Igreja supracitada, que possui um valor inigualável para o município. É indubitável a sua 
importância como marco histórico para o povoado do Sertão Sanfranciscano, no qual foi 
homologado o tombamento da Igreja, visando à preservação do monumento, entretanto, 
podemos notar a carência de conhecimento que o povoado da região aparenta sobre o ir-
refutável valor desta. Foram obtidos grandes resultados na compreensão sobre as caracte-
rísticas arquitetônicas que demonstra uma hibridação de estilos, como o barroco e jesuíta. 
Conclusões: Em virtude dos fatores retratados acerca da Igreja de Nossa Senhora do Ro-
sário e o seu valor histórico e cultural para a região, constatamos que o berço da história 
norte-mineira se baseia nas expedições, no qual resulta na descoberta desta terra, hoje 
denominada Distrito do Brejo do Amparo. A busca incessante de conhecimento sobre 
esta Igreja busca evidenciar este marco histórico, tal qual a sua importância, enfatizando a 
relevância que o seu povoado deve prestar a esta.
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A CONTRIBUIÇÃO DO MUSEU REGIONAL DO NORTE DE MINAS PARA A 
PROMOÇÃO DO BEM CULTURAL E SEU ENTORNO
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GRIFFO CABRAL2; THIAGO PEREIRA3
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Agostinho.
3Mestre em História pelo Programa de Pós-graduação em História (PPGH), da 
Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes).

OBJETIVOS

Pretende-se no presente trabalho discutir sobre a contribuição do Museu Regional do 
Norte de Minas, em fase de implantação; em relação à promoção do bem cultural (antigo 
Casarão da FAFIL) e o seu entorno; localizado no corredor cultural Padre Dudu ao fundo 
da Igreja da Matriz, na região central de Montes Claros. 

MEDOTOLOGIA

Uma das formas de gestão do patrimônio cultural é por meio da inclusão das pessoas. 
Assim é possível envolver a população e preservar os bens culturais. No presente artigo, 
o objeto de estudo foi o casarão da FAFIL, atual Museu Regional do Norte de Minas (em 
fase de implantação), que está localizado no corredor cultural Padre Dudu, na região cen-
tral de Montes Claros. Questiona-se a contribuição do futuro Museu, para a promoção do 
bem cultural e o seu entorno. Para tal, foi feita uma pesquisa qualitativa e exploratória, 
participação de palestras e exposições e certificou-se que a relação entre o bem e a gestão 
de instrumento cultural, como objeto de pesquisa, o Museu Regional do Norte de Minas 
foi, no geral, efetiva.

RESULTADOS

Objetivamos analisar um prédio do século XIX, no centro histórico de Montes Claros, 
MG: o prédio da FAFIL (Faculdades de Filosofia e Letras), que na atualidade abriga o Mu-
seu Regional do Norte de Minas (MRNM), da Universidade Estadual de Montes Claros 
(Unimontes). Refletir sobre este bem patrimonial é registrar e promover o patrimônio 
arquitetônico da região norte do Estado de Minas Gerais. Os resultados obtidos foram a 
contestação de que o museu regional ao estar abrigado no antigo prédio da FAFIL, contri-
bui e contribuirá para consolidar a importância do bem patrimonial e arquitetônico com a 
população montes-clarense e norte-mineira, ao receber visitas do público infanto-juvenil; 
além de que, possibilita novamente, uma atenção para esta região, trazendo novamente, 
fluxos de pessoas circulando nesta região do centro histórico.
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ANÁLISE SOBRE A DESCRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS PARA USO

VÍTOR CLEMENTINO ALMEIDA OLIVA1

1Faculdade De Direito Santo Agostinho - FADISA

RESUMO

Em tempos onde o moralismo hipócrita está arraigado em boa parte da população, não 
devemos nos resignar quanto ao questionamento de causas que ainda são tratadas como 
tabus. Um tema que vem sendo amplamente discutido ultimamente é a política de com-
bate às drogas e a possibilidade da descriminalização destas. É preciso ampliar o debate, 
dando voz a novos argumentos para que consigamos visualizar uma alternativa viável 
para o problema. Atualmente, o viciado, que é um doente, é tratado como criminoso, e 
as alternativas até aqui aplicadas ao usuário, partem de julgamentos arbitrários, trazendo 
uma grande possibilidade de cometimento de injustiças. É preciso pensar a questão com 
outros olhos, tendo em vista que a política atualmente aplicada se mostrou um fracasso 
ao longo das décadas. A intenção será buscar dados, pesquisar fatos históricos para trazer 
argumentos bem fundamentados, para que possamos analisar o tema com uma maior 
razoabilidade. Não é somente uma questão de desconstruir paradigmas, mas, sim, de re-
conhecer nossos erros e evoluir como sociedade.



944

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

ANTROPOLOGIA

AMANDA NASCIMENTO CHAGAS SANTOS

A interpretação a que o autor se refere nesse capítulo, diz respeito à metodologia. Seu 
objetivo é dar algum relevo a questões metodológicas e teóricas que digam respeito ao 
trabalho antropológico.

O autor afirma que existe sempre uma dupla interpretação na antropologia, e que essa 
dualidade não quer dizer oposição, ou como ele mesmo fala, maniqueísmo. 

Explica que existe a primeira face da interpretação que seria a descrição, a forma imediata 
da interpretação, que por mais imparcial que seja, sempre carregará um “certo grau de 
interpretação”, como ele mesmo explica no trecho: “Procurarei ser o mais sucinto possível, 
sem me alongar em considerações prévias relativas ao lugar da interpretação em nossa 
disciplina - ou em outras que lhe são congêneres -, posto que essa noção nos é bastante fa-
miliar, desde que temos admitido facilmente que a mais singela descrição carrega sempre 
um certo grau de interpretação [...] “.

A segunda face da interpretação seria a interpretação da descrição, a análise ou concreti-
zação do está subjetivo na descrição. 

Afirma ainda, que existe a interpretação explicativa e a interpretação compreensiva. A 
primeira seria equivalente à primeira face da interpretação, supracitada, e a segunda, res-
pectivamente, à segunda face da interpretação. Duas modalidades interpretativas, segun-
do ele, que mantém uma relação dialética. Relação de cooperação, de mútua colaboração 
entre si.

Para explicar de forma mais clara, o autro, recorre ao “arco interpretativo”, de Ricouer. 
Exemplifica que em um extremo desse arco, exercita-se o que o autor chama de compreen-
são ingênua, que seria a primeira impressão, a visão imediatista daquilo que é abordado. 
No outro extremo, realiza-se a compreesão sábia, uma visão mais elaborada e aprofunda-
da daquilo que se aborda.
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RESUMO:

O presente trabalho busca realizar, através de uma breve revisão bibliográfica, uma leitura 
acerca das características e das várias acepções que a categoria teórica “representação” 
possui enquanto analise política. O trabalho analisará tal conceito desde suas origens até 
a presente utilização, demonstrando como essa questão suscita inúmeras controvérsias 
desde seus primórdios.

Palavras chave: Representação, política, liberalismo.

ABSTRACT:

This paper seeks to accomplish through a brief literature review, a lecture about the cha-
racteristics and the various meanings that the theoretical category “representation” has 
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as policy analysis. The work will analyze the concept from its origins to the present use, 
demonstrating how this issue raises many controversies since its inception.

Key words: Representation, politics, liberalism.

INTRODUÇÃO

O presente artigo buscará tratar, a partir de uma breve revisão bibliográfica, acerca de uma 
das principais características do debate em torno da politica, que é a questão da represen-
tação, suas origens e algumas polêmicas.

A problemática em torno do aspecto representativo da politica é tão antigo quanto a pró-
pria existência da esfera coletiva de poder. Desde os tempos longínquos da antiguidade 
clássica, com a formação das primeiras, e primitivas, esferas estatais o conceito de repre-
sentação está presente. 

Em diversos momentos tal ideia esteve intimamente ligada a uma perspectiva de que o 
governante era a representação física de uma suposta divindade que definia os rumos da 
humanidade. Essa perspectiva vigorou em sociedades absolutamente distintas em tempos 
também distantes, separados inclusive por milênios de distancia. Povos tão variados quan-
to os germânicos da antiguidade clássica, e os demais europeus da idade média, tinham 
na divindade do soberano o centro da legitimação do poder político. (SAMPAIO, 1988)

Apesar das iniciativas atenienses, que também na antiguidade, buscava a construção de 
um espaço de gestão da coletividade, a partir dessa própria coletividade, é somente a par-
tir da idade moderna, que o poder politico busca algum tipo de respaldo popular, tanto na 
teoria quanto na pratica, sem obviamente dar nenhum tipo de alternativa a estes que agora 
legitimariam essa instancia.

O leviatã hobbesiano é um bom exemplo de tal visão, que propunha a existência de um deter-
minado contrato, que todos os homens seriam signatários, que constituiria a base do regime 
politico. Apesar de nessa visão o caráter divino do poder real não ser questionado, há um avan-
ço no sentido de se perceber a existência de uma participação da sociedade em tal esquema.

A seguir faz-se imperativo abordar outras teorias contratualistas, isto é que partem tam-
bém do pressuposto da existência de tal contrato entre todos os homens de onde nasce a 
representação, mas que o faz sobre uma nova visão.

Desta vertente fazem parte inclusive representantes da corrente iluminista francesa, que 
a partir do século XVIII dará uma nova feição a representação politica, que em diante 
não mais será somente legitimada pela sociedade, mas também em alguma medida, será 
escolhida por ela.

E da influencia iluminista surgirá as novas teorias de representação, para corrobora-la, ou 
para nega-la de certa forma, como o faz o marxismo, que dará a representação uma feição 
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necessariamente classista, apontando que mesmo que uma ampla parcela da sociedade 
possa opinar na forma de se definir os representantes, esses somente representarão uma 
classe, a classe dominante.

A origem do conceito de representação enquanto escolha popular.

A história nos demonstra que a escolha por parte das sociedades de alguma forma de 
soberano que, supostamente, representaria o conjunto da coletividade é uma pratica que 
remonta a milênios.

Sampaio(1988) nos demonstra, que os povos germânicos primitivos, já possuíam uma for-
ma arcaica de pleito eleitoral, onde a tribo se reunia e, pela forma oral, escolhia o chefe den-
tre aqueles mais adequados a guerra, que era a principal necessidade coletiva da liderança.

A democracia ateniense por sua vez inaugura uma nova concepção de entendimento de 
representação, com o estabelecimento de assembleias populares, onde os cidadãos deba-
tiam e deliberavam sobre os mais variados temas, dentre eles o exercício da representação. 
As principais magistraturas eram definidas nos distritos através do voto popular, dos ci-
dadãos em assembleia. (SAMPAIO, 1988) 

A representação a partir da vontade popular fora mais uma das varias tradições da Grécia 
antiga que chegou sob nova roupagem a Roma. 

Durante o período republicano, que se notabilizou pela hegemonia do Senado enquanto 
principal instância da gestão publica, nasce a figura do candidato em busca de apoios para 
o exercício do provimento coletivo. A própria palavra candidato vem da tradição romana 
do uso de uma vestimenta branca, designada “toga candia”, que era utilizada por aqueles 
que ambicionavam o cargo. (SAMPAIO, 1988)

Esse modelo eletivo dura por toda a Republica e decai a partir da ascensão do poder im-
perial (e depois monárquico) onde a autoridade de representante da coletividade provinha 
de Deus.

Essa visão do caráter divino do poder será sobremedida fortalecida pela ascenção da Igre-
ja Católica enquanto instituição mais poderosa do mundo, especialmente na era medieval.

A representação no Estado “Leviatânico” de Hobbes.

A partir portanto da decadência do modelo ateniense de representação, há uma lacuna 
que dura por toda a idade média em torno dos debate acerca de onde provinha a legitimi-
dade da representação.

A partir da emergência do consenso do conceito de que a autoridade real provinha de 
Deus, pouco se debateu sobre tal situação, fato absolutamente explicável pelas condições 
impostas pelo período medieval, que dava pouca ou nenhuma margem para discussões.
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Em tal conjuntura o que se busca são formas de se reafirmar o status quo. Projeto feito 
pelo inglês Thomas Hobbes(1588-1679) em sua obra clássica “O Leviatã” (2003), que bus-
cou teorizar acerca da gênese do Estado Absolutista medieval e legitima-lo teoricamente. 

Hobbes afirma que a representação fora instituída através de um “contrato social” para 
garantir a segurança coletiva:

“A única maneira de instituir um tal poder comum, capaz de defen-
dê-los das invasões dos estrangeiros e das injúrias uns dos outros, ga-
rantindo-lhes assim uma segurança suficiente para que, mediante seu 
próprio labor e graças aos frutos da terra, possam alimentar-se e viver 
satisfeitos, é conferir toda sua força e poder a um homem, ou a uma 
assembléia de homens, que possa reduzir suas diversas vontades, por 
pluralidade de votos, a uma só vontade. O que equivale a dizer: designar 
um homem ou uma assembléia de homens como representante de suas 
pessoas, considerando-se e reconhecendo-se cada um como autor de 
todos os atos que aquele que representa sua pessoa praticar ou levar a 
praticar, em tudo o que disser respeito à paz e segurança comuns; todos 
submetendo assim suas vontades à vontade do representante, e suas de-
cisões à sua decisão. Isto é mais do que consentimento, ou concórdia, é 
uma verdadeira unidade de todos eles, numa só e mesma pessoa, reali-
zada por um pacto de cada homem com todos os homens, de um modo 
que é como se cada homem dissesse a cada homem: cedo e transfiro meu 
direito de governar-me a mim mesmo a este homem, ou a esta assembléia 
de homens, com a condição de transferires a ele teu direito, autorizando 
de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isto, à multidão assim 
unida numa só pessoa se chama Estado, em latim civitas.” (HOBBES, 
2003, pg.109)

A teoria liberal e a representação dividida em três.

A perspectiva moderna de uma representação divindade por diferentes instancias, advêm 
desde o nascimento da segunda esfera. O conceito atual de Parlamento enquanto órgão 
de representação da sociedade designado a constituição de leis e fiscalização dos atos do 
poder executivo remonta a práticas quase milenares, oriundas do antigo regime feudal 
europeu. As primeiras experiências datam do início do sec. XI, na Inglaterra quando Gui-
lherme da Normandia invade as ilhas da Grã Bretanha, e lá havia o “Witan” um conselho 
real “composto dos principais líderes de clãs, comerciantes, religiosos e burgueses da ilha. 
Esse conselho era frequentemente reunido pelo rei, para deliberar sobre os mais impor-
tantes assuntos”. (CAMPOS, 2006, p.1). 

Nesse momento, o Conselho possuía um caráter exclusivamente consultivo, e assim o foi 
por diversos séculos até que, por força de diversos conflitos entre parlamento e sobera-
nos que se sucederam na Inglaterra, e se impôs até mesmo àquela ilha, durante um breve 
período um governo republicano liderado por Oliver Cronwel,l alçado ao poder com o 
apoio do parlamento após uma guerra civil, e que, por sua vez, como um de seus atos mais 
marcantes, dissolveu o parlamento.(CAMPOS, 2006) 
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Após a morte de Cronwel, e a restauração da monarquia na Inglaterra, Carlos II assume o 
trono, comprometido com a convocação periódica do parlamento. Todavia, no reinado de 
seu sucessor, Jaime II, a Coroa novamente entra em conflito com este órgão, até que, em 
1688, o Parlamento Inglês resolve destituir Jaime e levar ao trono inglês o holandês Gui-
lherme de Orange, casado com a filha de Jaime, Maria. Todavia somente o faz após este se 
comprometer em ceder aos parlamentares, através da assinatura da Declaração de Direitos 
(Bill of Rights), a prerrogativa de decidir acerca das questões de Estado, instaurando pela 
primeira vez uma Monarquia-Parlamentarista. Esse período é conhecido na história como 
a Revolução Gloriosa. A sociedade inglesa a partir de então se encontrada representada na 
esfera estatal, por duas instituições distintas, a casa monárquica que preservava o caráter 
oligárquico da representação imutável instituída por Deus, e o parlamento, instancia que 
se propunha um reflexo dos plurais interesses presentes na coletividade, cujos membros 
seriam escolhidos periodicamente por todos, dando então a tal sistema traços medievais 
e modernos (CAMPOS, 2006).

É somente após a Revolução Gloriosa que o Parlamento se institucionaliza, enquanto po-
der independente da esfera estatal e responsável pela construção de legislação e fiscaliza-
ção do executivo. E também é somente após esse momento que o parlamento passa a ser 
mais constantemente objeto de estudos acerca da sociedade. (CAMPOS, 2006)

O inglês John Locke (1632-1704), que durante a revolução havia vivido um forçado exílio 
na Holanda, devido à sua oposição às tentativas de retorno ao absolutismo, ocorridas du-
rante os reinados de Carlos II e Jaime II, se tornara um dos principais líderes e ideólogos 
comprometidos com o regime monárquico-parlamentarista, e busca conceituar aquilo 
que se denominará de teoria liberal, que se denominará também “contratualista”, assim 
como em Hobbes, pois partirá do pressuposto da vigência de um contrato social coletivo 
que é a base da sociedade, contudo este será construído em novas bases. Se em Hobbes o 
ponto central de tal contrato, representação máxima da vontade coletiva, era a segurança, 
em Locke já seria a liberdade.

Após seu retorno à Inglaterra, publicou o seu livro “Dois Tratados sobre o Governo Civil” 
(1690), onde discorre acerca das questões das sociedades. Ele afirma que o homem havia 
se afastado de seu estado natural, onde não há governos nem leis, onde todos eram livres, 
iguais, independentes e governados pela razão. No estado da natureza um homem teria 
dois poderes: o primeiro era o de fazer tudo o que lhe parecesse oportuno para a preser-
vação de si mesmo e dos outros, dentro do que lhe permite a lei da natureza; por virtude 
dessa lei, que é comum a todos eles, ele e o resto da humanidade são uma comunidade 
constituem uma sociedade separada das demais criaturas. E se não fosse pela corrupção e 
maldade de homens degenerados, não haveria necessidade de nenhuma outra sociedade, 
e não haveria necessidade de que os homens se separassem desta grande e natural comu-
nidade, para reunir-se, mediante acordos declarados, em associações pequenas e afastadas 
umas das outras. O outro poder que tinha o homem no estado de natureza é o poder de 
castigar os crimes cometidos contra essa lei. (LOCKE, 1973)

O autor prossegue afirmando que a ambos esses poderes o homem renuncia quando se 
une em sociedade, através do que ele classifica como pacto social, origem da representa-
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ção, que seria a cessão de uma parte da liberdade de todos os homens, a fim de manter sua 
segurança, preservar a vida, a liberdade e a propriedade. (LOCKE, 1973)

Portanto, através do pacto social se constituía o Estado, representação reificada, e, conse-
quentemente, o Governo, pois era para este que a sociedade delegava sua liberdade, e a 
este caberia a missão de preservar a liberdade e a propriedade. E ao Estado eram dados os 
dois poderes renunciados pelos homens. (LOCKE, 1973)

A renúncia do primeiro poder do homem, isto é, o de fazer tudo que lhe convier para a 
preservação de si mesmo e dos outros, seria para reger-se sob leis criadas pela sociedade 
através de um poder legislativo, no caso o parlamento plural, que representaria todo o 
conjunto da sociedade. (LOCKE, 1973)

A renúncia do segundo poder do homem no estado de natureza, que é o de castigar aque-
les que infringissem a primeira lei, seria entregue a um poder que executará em nome de 
todos, isto é, a um poder executivo, único que seria a representação máxima da sociedade. 
(LOCKE, 1973)

Nesses pontos se consistiram o caráter dual do exercício do governo, que, de acordo com 
Locke, não poderiam ser absolutos em um ente. Daí se consolida efetivamente a ideia de 
repartição da representação, no caso Executivo, e Legislativo. Foi somente anos mais tar-
de, com o francês Barão de Montesquieu, que os dois poderes representativos da socieda-
de (Legislativo e Executivo) de Locke foram acrescidos a um terceiro; o Judiciário.

Influenciado por Locke, Montesquieu publica “O Espírito das Leis” (1748), onde o centro 
de sua tese era a necessidade de distribuição dos poderes, a fim de se evitar o arbítrio e 
a violência. Novamente o contexto histórico é um importante pano de fundo a fim de se 
compreender Montesquieu, pois sua obra foi lançada quando a França ainda vivia sob a 
égide do Antigo Regime, isto é, ainda havia naquele país um monarca que regia absoluta-
mente, exercendo o poder da representação ainda sob pressupostos estritamente medie-
vais. (WEFFORT, 2006) 

Montesquieu desenvolve a ideia outrora exposta por Platão e Aristóteles, a de que o Esta-
do possui três atribuições essenciais – a executiva, a legislativa e a judiciária – e que todas 
essas estavam sob o poder do rei. Era necessário dividir esses poderes, pois, segundo o 
autor, “só o poder freia o poder”. (MONTESQUIEU, 1963)

A partir dessa constatação, ele desenvolve o chamado “Sistema de Freios e Contrapesos”, 
ressaltando a necessidade da tripartição dos poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, 
que seriam independentes entre si e exercidos por pessoas e grupos diferentes, a fim de 
atuarem mutuamente como freios, impedindo que o outro abusasse de seu poder. (MON-
TESQUIEU, 1963)

A Independência dos Estados Unidos (1776) inaugura a execução prática dessa nova con-
cepção de representação a partir da teoria de tripartição de poder, em sua Constituição 



951

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

produzida sob a égide da necessidade dos “freios e contrapesos”, a fim de garantir a auto-
limitação do próprio poder político. (ALVES, 2004).

Concepção federalista de representação nacional.

Durante as discussões em torno da Constituição dos Estados Unidos da América, três dos 
mais eminentes ideólogos de tal documento, Alexander Hamilton, John Jay e James Ma-
dison, se juntam e publicam, entre outubro de 1787 e maio de 1788, os famosos “The Fe-
deralist Papers”, conjunto de 85 artigos, traduzido para o português como “O Federalista”.

Nesses escritos Hamilton, Jay e Madison expõem de maneira mais explicita alguns meca-
nismos que constituíram os tais “freios e contrapesos”. Nesse sistema há a constituição de 
um sistema de dupla representação, onde há a divisão entre a unidade governamental cen-
tral, e as demais unidades constituintes, com o centro em uma perspectiva clara de buscar 
a descentralização da representação e do poder a ela vinculado. (MADISON et al. 1987)

Tais artigos são articulados de forma a organizar um fluxo de raciocino destes federalistas, 
sendo que do 1º ao 37º, o foco é o caráter problemático das confederações, modelo enten-
dido enquanto superado; do 38º ao 51º artigo se debate acerca da constituição e de seus 
princípios gerais; do 52º ao 83º há a discussão sobre a representação dividida em suas três 
esferas, o legislativo, este dividido em câmara alta e câmara baixa, o executivo represen-
tado a nível federal pela presidência da republica, e o judiciário. (MADISON et al. 1987) 

Há entre esses, Montesquieu e os federalistas, diversos pontos de convergência como a cen-
tralidade dada à repartição dos poderes, contudo há também pontos de divergências. 

Os federalistas, como se vê nas descrições acerca dos temas que compõem esses artigos, 
são fortemente influenciados pela obra de Montesquieu, contudo levam tais ideais ao pró-
ximo nível, quando intensificam as discussões em torno da necessidade da divisão da 
representação, e colocam em pratica com a constituição estadunidense, saindo então da 
característica utópica do trabalho do teórico francês.

Uma das principais rupturas é sobre a definição do que seria a republica, pois para o fran-
cês estava intimamente ligada a uma idéia de cidade-estado, já para os norte-americanos 
seria outra coisa:

Uma república, que defino como um governo em que está presente o 
esquema de representação, abre uma perspectiva diferente e promete o 
remédio que estamos buscando. (…) Os dois grandes pontos de diferen-
ça entre uma democracia e uma república são: primeiro, a delegação do 
governo, nesta última, a um pequeno número de cidadãos eleitos pelos 
demais; segundo, o maior número de cidadãos e a maior extensão do 
país que a última pode abranger. (MADISON et al. p.380 1987) 

Essa transição se dá também acerca de a quem caberia a representação executiva, pois 
enquanto Montesquieu era influencia pelo modelo britânico monárquico-parlamentar, os 
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federalistas são republicanos convictos, e acreditavam que a representação se dava em 
ultima instancia no âmbito da república.

Alexandre Hamilton, John Jay e James Madison, nos Artigos Federalistas, apre-
sentam o governo representativo como um dispositivo adotado no lugar da de-
mocracia direta, porque seria impossível reunir um grande número de pessoas 
em um único lugar. (PITKIN, p. 35, 2006)

A representação na perspectiva marxista.

O ponto central dessas obras parte do pressuposto da construção da representação, per-
sonificada no Estado, como neutra e coletiva, isto é, de toda a sociedade. Tal abordagem 
partia da visão que o Estado era a representação inequívoca de toda a sociedade, e portan-
to agiria na busca do bem comum.

Tal ideia será fruto de uma teorização feita pelo filosofo alemão Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel(1770-1831), que dividirá o conjunto da sociedade em dois âmbitos, o da sociedade 
civil e o do Estado Político. (BRANDÃO, 2002). Para Hegel a primeira esfera, a da socieda-
de civil, seria a representação dos interesses privados antagônicos entre si, e a esfera do Es-
tado, seria a representante do interesse publico. A sociedade civil seria a fragmentação e o 
Estado seria a unidade (BRANDAO, 2002). Outro alemão, Karl Marx(1818-1883), porém 
constrói toda a sua discussão de forma a descontruir a argumentação hegeliana de Estado.

Marx, que em suas origens se identificara enquanto um “Hegeliano de esquerda”, rompe 
com tal perspectiva, e demonstra esse rompimento, especialmente a partir de seu panfle-
tário “Manifesto Comunista” de 1848. Nesse “Manifesto” Marx expressa claramente sua 
divergência com qualquer ideia de ser o Estado representante da coletividade e do bem 
comum ao afirmar que “O executivo do Estado moderno nada mais é do que um comitê 
para administrar os assuntos comuns de toda burguesia”. (MARX e ENGELS, 1999, p.12)

A afirmativa acima, que é possivelmente o ponto fundamental do marxismo acerca desse 
debate envolvendo o Estado, demonstra a rejeição categórica dessa corrente filosófica a 
qualquer entendimento de que o Estado seria um representante de todo o conjunto da 
sociedade, e agiria pelo bem comum. Pelo contrário, Marx demonstra que o ente estatal 
representa apenas uma parte (diga-se de passagem a menor parte) da sociedade, a saber, 
este somente representaria os interesses daquela parcela denominada por esse autor de 
classe dominante, no caso do Estado Nacional contemporâneo seria a burguesia. (MARX 
e ENGELS 1999)

O pensamento marxista ainda vai além ao afirmar que o Estado é o instrumento utilizado 
pela burguesia, a fim de dominar o restante da sociedade.

“A força de coesão da sociedade civilizada é o Estado, que, em todos os 
períodos típicos, é exclusivamente o Estado da classe dominante e, de 
qualquer modo, essencialmente uma máquina destinada a reprimir a 
classe oprimida e explorada”. (ENGELS, 1982, p.199)
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Ideia que é constantemente repetida em todo arcabouço marxista, reforçando a perspec-
tiva de que o Estado não é de forma alguma representante de toda a coletividade, mas sim 
da menor parte dela. O Estado seria inclusive um ser sem existência própria, seria apenas 
um epifenômeno da questão que seria realmente definitiva na ciência social marxista, isto 
é, a questão econômica. (BOBBIO, 1980)

O Estado seria visto pelo marxismo apenas como “instrumental”, ou seja instrumento de 
dominação de classe, “repressivo” e “reflexivo”. (BOBBIO, 1980, p.154).

O Estado seria portanto o representante da classe dominante, contudo as classes dominadas 
também teriam sua representação. Marx afirma que nas sociedades modernas em que a 
burguesia exerce a dominação, esta não ocorre sem resistência, o que gera aquilo que em sua 
opinião seria o motor da história, a luta de classes. Tal luta seria portanto entre a burguesia 
e seu antagônico, o proletariado, e quem exerceria a função da representação em ultima 
instancia dessa outra classe social, seria o “Partido Comunista”, instituição de vanguarda 
responsável pela organização dos trabalhadores, na luta pela suplantação efetiva do Estado 
burguês e sua substituição por um da classe trabalhadora. (MARX e ENGELS, 1999)

E essa representação ainda se faria em escala internacional, a partir da proposição final do 
manifesto, que proclama, “Proletariado do mundo todo, Uni-vos!”. (MARX e ENGELS, 
1999, p.45)

Essa perspectiva estará presente, em a maior ou menor medida, em todos os marxistas de 
Marx em diante. Em que pese o próprio Marx ter sofisticado sua analise, especialmente no 
famoso “18 Brumário de Luis Bonaparte” e alguns outros possuírem um visão ampliada 
de Estado, caso do italiano Antônio Gramsci, o viés classista deste ente está sempre pre-
sente, vinculando então a perspectiva da representação. (BOBBIO, 1980)

Outras concepções contemporâneas de representação.

Obviamente outros muitos autores construíram suas próprias percepções acerca de um 
tema tão amplo como a representação. Contudo em grande parte esses novos teóricos se 
embasaram principalmente nos escritos dos autores acima citados, e a partir deles, busca-
ram suas próprias formulações.

O principal desses autores possivelmente seja o também alemão Max Weber(1864-1820). 
Weber parte da tradição liberal de concepção de Estado e representação. O conceito de 
representação em Weber, assim como em Marx, está intimamente ligado a perspectiva da 
dominação.

A dominação é fundamental em Weber tanto para se compreender o Estado, quanto a 
sociedade como um todo. O Estado é oriundo de um exercício de dominação, em que este 
possui o monopólio legítimo do uso da força. Portanto, o Estado, e consequentemente a po-
lítica, também se encontra sobre a lógica da dominação, todavia diferentemente de Marx, 
que o via sobre a ótica de que esta era exercida por uma classe sobre outra. Weber, entre-
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tanto, não vê dessa forma, pois a dominação para este autor é do homem sobre o homem, 
forjando assim a situação em que este é a única fonte de uso da violência. (WEBER, 1991)

Nessa relação de dominação, que sustenta a representação, tem de haver dois elementos 
que, segundo Weber, constituem o Estado, que são a autoridade e a legitimidade. A partir 
desses dois elementos o autor cria o seu mecanismo analítico chamado de “tipos ideais 
puros de dominação legítima” que por sua vez geram outros “tipos” de autoridade. Faz-se 
imperativo ressaltar que esses “tipos puros” criados por Weber são abstrações que somen-
te se apresentam no interior de sua teoria, pois na realidade concreta o que ocorre são 
combinações de cada um desses. (WEBER, 1991, pg. 33)

O primeiro tipo de dominação proposto por Weber é a chamada tradicional. Para o autor 
a dominação tradicional é aquela em que a obediência dos indivíduos ao agente público 
ocorre oriundo do seu enraizamento cultural. Em sociedades com tal situação as pessoas 
não são cidadãos e sim súditos, e não obedecem a um estatuto instituído, mas sim a uma 
pessoa cuja autoridade foi instituída pela tradição, sendo portanto todos os seus atos legí-
timos por natureza, pois é sua prerrogativa exclusiva determinar essa legitimidade. (WE-
BER, 1991)

O segundo tipo de dominação é o carismático. Este tipo de dominação se assenta no fato 
de aqueles que se subordinam acreditarem na superioridade daquele que os lidera, que 
pode ser fruto de algo sobrenatural ou de características inigualáveis, tais como coragem 
ou inteligência. Assim como na dominação tradicional na carismática também não há a 
constituição de um ordenamento jurídico racional e estável, pois a ordem está inserida 
exclusivamente nas afirmativas propostas pelo tal chefe carismático. (WEBER, 1991)

E por fim o tipo de dominação legal, também chamado de racional ou burocrático. Neste 
tipo ocorre a priori a definição de um conjunto de normas legais que rege a gestão da cole-
tividade, e em que repousa a autoridade estatal sobre todo o conjunto de pessoas inseridas 
nesse contexto. Neste caso a legitimidade se assenta na premissa de que o ordenamento 
jurídico vigente fora criado apenas sobre a lógica da racionalidade. O cidadão neste caso 
não é dominado pelo soberano, seja ele um monarca ou um presidente, e sim pela lei. O 
exercício desta autoridade racional se vincula a um corpo administrativo hierarquizado 
do Estado composto por profissionais que Weber designa enquanto burocracia. (WEBER, 
1991).

Weber afirma ser este último tipo o mais adequado para a gestão do Estado moderno, 
além também de ser o melhor modo de se gerir empreendimentos empresariais privados. 
Diferentemente de Marx, para Weber a dominação não necessariamente é algo negativo, 
pois o tipo racional-burocrático pode atuar enquanto mecanismo de integração social 
(1991).

O Estado moderno seria portanto fundado na perspectiva da democracia representativa, 
e a partir da qual tal dominação se embasaria na legitimação conferida pela população 
que outorgaria a um parlamento a prerrogativa da representação, que por sua vez deveria 
instituir um poder executivo, pois para este autor o modelo parlamentarista seria o ideal.
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Outro autor, muito utilizado atualmente nas ciências sociais neste debate de representa-
ção, e também muito inspirado em Weber é o francês Pierre Bourdieu. (1930-2002).

Bourdieu, utilizando-se em boa medida da metodologia weberiana tipológica, constrói 
uma forte, e realista, argumentação acerca da representação politica. Este autor parte do 
pressuposto da divisão da sociedade, entre aqueles que são politicamente ativos e aqueles 
politicamente passivos, e acima deles paira o que Bourdieu denomina “campo politico”, 
que é o espaço de lutas, onde programas e projetos, denominados por “produtos políticos”, 
são apresentados aos cidadãos comuns, agentes passivos, “reduzidos a condição de con-
sumidores” que devem fazer suas escolhas, instaurando assim o estatuto da representação 
politica. (BOURDIEU, 2010, p.164) 

E essa representação seria por sua vez exercida por “profissionais” dotados de “tempo 
livre” e “capital cultural”, que atuam em “organizações-permanentes” que se orientam ex-
clusivamente para a conquista da representação, entendida nesse contexto, como “poder”. 
(BOURDIEU, 2010, p.164-167) Em tal visão o poder politico é fruto de “atos subjeti-
vos(...)que só existem na representação e pela representação”. (BOURDIEU, 2010, p.188)

A partir da atuação desta organização, a sociedade se divide em mandantes e mandatários, 
isto é aqueles que instituem a representação e aqueles que exercem a representação, e que 
se relaciona em uma dinâmica simbólica que em muito se assemelha a um teatro. Quando 
Bourdieu faz tal afirmativa, ele demonstra que, em sua perspectiva, a politica, enquanto 
campo que institui a representação, não é de forma alguma um epifenômeno das relações 
econômicas, que constitui sim um campo autônomo da vida societária. (BOURDIEU, 2010)

E é tal existência autônoma que permite que nesse campo os interesses que se sobrepo-
nham seja o daqueles que exercem a representação e não o contrário, rompendo com 
determinadas visões que buscavam atribuir características de neutralidade ao Estado, en-
quanto personificação da representação. (BOURDIEU, 2010).

E Bourdieu vai além ao afirmar que os representantes “servem aos interesses de seus clien-
tes na medida em que (e só nessa medida) se servem ao servi-los” (BOURDIEU, 2010, 
p.177).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A exposição de todas essas perspectivas acima citadas demonstra efetivamente as trans-
formações que o conceito de representação passou ao longo do tempo. Diversos pontos 
fomentaram polemicas e discussões que possibilitaram a evolução de tal perspectiva.

Por exemplo, o ponto fundamental que inclusive originou em certa maneira toda a discus-
são sobre a representação, que era a necessidade do entendimento de que o Estado seria o 
isento e neutro representante de todos os interesses da sociedade, e que suas ações seriam 
exclusivamente visando o bem comum.
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Atualmente tal concepção em grande medida caiu por terra, e hoje os principais teóricos 
entendem a existência de diversas ações enviesadas feitas pelos representantes públicos, 
fruto de ações grupos de pressões ligados a interesses particulares, que se sobrepõem so-
bre a vontade e as necessidades da maior parte da sociedade.

Contudo ampliar e aprofundar essa discussão, envolvendo novos setores da sociedade, 
deve ser o principal caminho, a fim de se engajar novos interesses no âmbito da repre-
sentação, para que assim os representantes representem efetivamente mais representados.
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Introdução: A mesorregião Norte Mineira possui grande incidência de grafismos rupes-
tres, sendo uma das regiões mais ricas do Brasil em sítios arqueológicos. Objetivo: Diante 
do fato da existência dessas riquezas, esse trabalho teve como objetivo verificar as simi-
laridades e peculiaridades dos grafismos rupestres existentes no Sítio Arqueológico do 
Extrema, da cidade de Grão Mogol, do Sítio Arqueológico do Parque Nacional Cavernas 
do Peruaçu, na cidade de Januária e o Sítio Arqueológico da cidade de Coração de Jesus. 
Metodologia: Nossa análise foi baseada nos métodos de estudos semióticos dos signos 
presentes em cada região, juntamente com suas representações isoladas e em conjunto, de 
acordo com as tradições presentes na região do norte de Minas Gerais. Resultados: Como 
resultados observamos a semelhança entre os grafismos dos Sítios Arqueológicos do Ex-
trema e da cidade de Coração de Jesus, porém a pigmentação emprega nas representações 
do Sítio de Coração de Jesus é rara dentro da Tradição Planalto. Já o Sítio Arqueológico 
do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu apresenta uma diversidade de grafismos poli-
crômicos empregados em grandes painéis que impressionam pela riqueza de informações 
presentes na Tradição São Francisco. Conclusão: Através desse estudo concluímos que 
existem grandes similaridades entre os grafismos presentes nas cidades de Grão Mogol 
e Coração de Jesus, ressaltando a maior diferença que está presente na coloração de pig-
mentos utilizados por estes povos primitivos. Já os grafismos encontrados na cidade de 
Januária, demonstram que os povos que ali transitavam, dominavam um maior conheci-
mento sobre a variedade de pigmentação dos grafismos rupestres.
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A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA PARA OS SERES HUMANOS

LUIS FERNANDO MACEDO DOS SANTOS1; JOÃO MARCOS ROCHA SIQUEIRA1

1O 2º período do curso de Sistemas de Informação das Faculdades Santo Agostinho. 
E-mail: lfmsantos@outlook.com
E-mail: joaomrochas@gmail.com 

Objetivo: O objetivo deste trabalho é analisar e descrever o uso da tecnologia de impres-
são 3D na área da medicina, refletindo sobre os avanços tecnológicos e a potencialidade 
que possuem para beneficiar e / ou aprisionar os seres humanos. Método: Trabalho re-
digido através de pesquisa bibliográfica, utilizando de método descritivo de abordagem 
qualitativa com propósito de construção ou revisão de novas abordagens ao fenômeno 
que aqui foi estudado. Discussões e Resultados: Depois de uma análise crítica sobre o 
assunto e, de acordo com evidências atuais, foram identificados no mundo tecnológico 
diversos projetos que sem dúvida influenciarão diretamente a vida dos seres humanos. 
A cada dia esse avanço se torna mais acentuado e se torna mais difícil. Focando em uma 
das tecnologias mais recentes, a impressão 3D vem ganhando cada vez mais relevância 
na medicina.  Hoje com as impressoras 3D, o mundo começa a enfrentar uma revolução 
extraordinária, que para muitos críticos será o fim de muita coisa, ou talvez só o começo. 
A medicina já utiliza atualmente sete cases de impressão 3D, que são elas: impressão de 
células tronco embrionárias humanas; impressão de vasos sanguíneos de tecido cardíaco; 
pele; conserto de um coração partido; impressão de cartilagens e ossos; estudos do câncer 
em células impressas e, por fim, a impressão de órgãos. Diante de todas essas possibili-
dades ainda desconhecidas para o mundo, conseguimos ter uma noção do que o homem 
seria capaz com toda essa tecnologia aplicada em seu próprio sistema. Tentando compro-
var os casos citados, muitas foram as críticas e dúvidas dos estudiosos do assunto, como 
reproduzir órgãos traria à tona a “imortalidade”, uma enorme dependência tecnológica e 
até mesmo crenças religiosas seriam destruídas, mas sempre impressionados com avanço. 
Conclusão: Através da pesquisa, é possível identificar claramente que a limitação para a 
humanidade é uma questão de tempo e novas tecnologias são descobertas todos os dias 
para melhorar o sistema do corpo humano. Não somente para a medicina, mas para todas 
as áreas vem crescendo sem que muitos saibam do seu poder e da sua necessidade. Os 
seres humanos se tornam dependentes e até mesmo escravos da tecnologia e, mesmo que 
uma minoria seja contra, é necessário entender que precisamos dela.
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ALGORITMOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SISTEMAS DE ENERGIA SEM 
FIO APLICADOS À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE DISPOSITIVOS MÓVEIS
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RESUMO:

O desenvolvimento de um sistema integrado de eficiência energética aplicável a disposi-
tivos móveis visa solucionar o problema da durabilidade das baterias desses dispositivos 
em função das inúmeras aplicações que estes realizam. A interface Hardware/Software é 
composta por um sistema de carregamento sem fio através da utilização de uma Rectenna 
para converter ondas eletromagnéticas em corrente contínua e algoritmos de Inteligência 
Artificial através da aplicação de Redes Neurais Artificiais para identificação dos diferen-
tes tipos de Hardware e integrá-los ao sistema operacional Android de modo a gerenciar 
a utilização da energia dos mesmos. 

Palavras-chave: Rectenna, Android, Redes Neurais, Eletromagnetismo.

ABSTRACT:

Numerous applications are been used in mobile devices thus affecting the battery du-
rability. The development of an integrated system of efficiency energy aims to solve this 
problem. The Hardware/Software interface is composed of a wireless charging system that 
uses a Rectenna to harvest electromagnetic waves and convert them into a direct current. 
This system also uses Artificial Intelligence Algorithms with Artificial Neural Networks to 
identify what kind of hardware is being used and integrate it with the android operational 
system to manage the device power utilization.

Keywords: Rectenna, Android, Neural Networks, Electromagnetism.

INTRODUÇÃO

Atualmente, a larga variedade de dispositivos tecnológicos está cada vez mais presente na 
condução das atividades cotidianas da população em geral. Esta presença estimula um 
processo continuo de desenvolvimento de dependência por estes aparelhos, sendo a por-
tabilidade o maior motivador pela sua adoção crescente.
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Desde exemplos mais antigos como a primeira câmera portátil introduzida no mercado 
pela Kodak em 1888 até aqueles mais recentes como é o caso do Ipod, lançado pela Apple 
em 2002, a miríade de funções desempenhadas por equipamentos cada vez menores cres-
ce exponencialmente. Hoje, além de fotos ou qualquer tipo de arquivo de mídia, é possível 
acessar toda a informação armazenada em pequenos dispositivos que cabem perfeitamen-
te nos bolsos, utilizando-se de sistemas de armazenamento de dados em nuvem.

Entretanto, tais dispositivos são dependentes de baterias que necessitam serem recarre-
gadas em intervalos de tempo que variam conforme o consumo de energia do aparelho e 
da capacidade de carga da bateria. Essa questão foi enfatizada por Mednieks et al (2012), 
uma vez que a lei de Moore define as especificações de uso dos processadores, que dobram 
sua capacidade em cada dois anos, não existe nenhuma lei desse tipo para o uso das bate-
rias. Dessa forma, faz-se necessária uma preocupação por parte dos programadores para 
questões relacionadas à eficiência energética desses dispositivos. Visto que a grande revo-
lução tecnológica se deu a partir da forma com que eles se tornaram móveis, seria sensato 
admitir que dispositivos sem dependência de recarga são a melhor forma de representar 
o termo “portátil”.

Esta pesquisa pretende demonstrar a possibilidade da utilização de uma forma alterna-
tiva de energia, aquela proveniente das ondas eletromagnéticas, aplicada aos dispositi-
vos móveis, o chamado “carregamento sem fio”. Este carregamento se daria a partir do 
aproveitamento da energia transportada pelos sinais oriundos dos diversos sistemas de 
telecomunicações sem fio, a exemplo das redes Wi-Fi, cujas tecnologias já se encontram 
embarcadas nos celulares.

Se considerarmos as questões relacionadas à uma utilização mais racional do meio am-
biente e à necessidade de minimizar os problemas advindos das limitações e restrições das 
fontes tradicionais de energia, o advento de um sistema energeticamente autossustentável 
é de grande valia. Pretende-se ainda desenvolver modelos teóricos e práticos que levem 
à concepção de uma nova plataforma de hardware e software, baseada em algoritmos de 
inteligência artificial, focados em eficiência energética, que apontem caminhos para um 
novo padrão de consumo de energia nestes dispositivos.

MATERIAL E MÉTODOS 

O protótipo de conversão de ondas eletromagnéticas em corrente contínua será baseado 
na construção de uma Rectenna. A Rectenna ou rectifying antenna, é definida por Epp et 
al. (2000, p. 01, tradução nossa1*) como “uma antena que captura e converte a potência 
de frequências de rádio ou micro-ondas em corrente contínua”. Shuai (2014) por sua vez, 
define a Rectenna por seus principais componentes, como o Low Pass Filter (LPF) e o 
circuito retificador. 

A Rectenna foi desenvolvida pelo Engenheiro Eletricista Wiliam C. Brown, em 1964. Des-
te então vem sendo pesquisada e aplicada a diferentes contextos envolvendo transmissão 
1“A Rectenna is an antenna that captures and converts RF or microwave power to DC power. “ (EPP et all., 
2000, p. 01)
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sem fio de energia (Wireless Power Transmissions). A Figura 1 mostra o esquema geral de 
uma Rectenna:

Figura 1 – Principais componentes da Rectenna. Fonte: Shuai (2014)

Foi utilizado um filtro passa-baixa na saída da antena, utilizando uma conexão na placa de 
circuito denominada microstrip, que é utilizada para transmissão de sinais de Rádio Fre-
quência (RF) e micro-ondas. O Low Pass Filter irá evitar possíveis interferências geradas 
por harmônicas dos sinais de entrada.

O estágio de retificação é responsável pela conversão do sinal de entrada em corrente con-
tínua. Nesta etapa, será utilizado um diodo Schottky. Segundo Malvino (2007), esse tipo 
de diodo difere do diodo comum por possuir uma menor barreira de potencial de 0,25 V. 
No caso dos diodos de germânio e silício, essa queda de tensão é de 0,3 V e 0,7 V respec-
tivamente. Essa barreira de potencial menor torna-o adequado para aplicações de baixo 
nível de tensão ou as quais se procura minimizar as perdas de retificação.

 Outra característica importante do diodo Schottky é que ele não possui carga armaze-
nada. Essa carga gera nos diodos comuns uma corrente reversa, de modo que eles não 
conseguem atuar em frequências maiores. Para evitar isso, o diodo Schottky possui um 
metal em um dos lados da junção e silício dopado do outro lado. Dessa forma, ele não 
possui camada de depleção, eliminando a carga armazenada e evitando o surgimento da 
corrente reversa. Por essas características, esse diodo é vastamente utilizado em sistemas 
de retificação com frequências próximas a 300 MHz. 

A corrente contínua da saída do circuito de retificação será conectada a uma bateria de um 
celular de tensão 3,8 V e 5,70 Wh. Entretanto, os primeiros testes usarão um LED (Light 
Emissor Diode) como forma de testar o funcionamento do protótipo, através da visualiza-
ção da intensidade luminosa do LED em relação ao nível de tensão obtido na conversão 
da onda eletromagnética.

A interface Hardware/Software será desenvolvida a partir da simulação da Rede Neural 
na Plataforma Matlab. A proposta de usar algoritmos de Inteligência Artificial (IA) parte 
do pressuposto de que grande parte dos dispositivos móveis disponíveis no mercado não 
possuem uma integração entre Hardware e Software. Dessa forma a IA permite desenvol-
ver um sistema genérico que se adapte às variações de hardware dos dispositivos, propi-
ciando respostas mais diretas em função daquele tipo de arquitetura. 

A programação do sistema será feita através da linguagem de programação ARM Assem-
bly devido a arquitetura de Hardware desses dispositivos e será utilizada a plataforma 
Android Studio incluindo a programação em JAVA.
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RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se com a implementação desse sistema um aumento de 30% de vida útil das baterias 
dos dispositivos presentes nos testes. A simulação do protótipo apresentou um nível de cor-
rente ainda muito baixo para se tornar aplicável, em torno de 2 V. Dessa forma, fez-se neces-
sário a implementação da interface de software para um melhor gerenciamento da energia.

DISCUSSÃO

Como a incidência de ondas eletromagnéticas é muito aleatória a eficiência do sistema 
seria dependente de fatores externos. Recomenda-se, para pesquisas futuras nesta área, 
a utilização de uma fonte geradora de ondas eletromagnéticas que seria direcionada ao 
dispositivo de forma a não depender de fatores aleatórios. Faz-se necessária também uma 
pesquisa dos componentes materiais da Rectenna, de modo a buscar mais eficiência com 
uma antena menor.

CONCLUSÃO 

Conclui-se que a presente pesquisa é de grande importância uma vez que visa solucionar 
um dos maiores problemas da indústria de dispositivos móveis, que cresce a cada ano em 
termos de aplicações e desenvolvimento tecnológico.
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RESUMO:

Buscando desenvolver um dispositivo de configuração simplificada e com eletrônica aces-
sível, objetivou-se com este trabalho a conversão dos sinais produzidos pelos componen-
tes integrados ao tear em informações inteligíveis ao usuário. Isso foi feio observando as 
premissas como: a eletrônica empregada não interferir no funcionamento da maquina e o 
dispositivo ser adaptável aos diferentes fabricantes de teares estudados. Para tanto foi neces-
sário o uso do microcontrolador PIC (Programmable Interface Controllers) como elemento 
de coleta de dados a fim de reproduzir com fidelidade o status de funcionamento do tear em 
tempo real. Com a implantação do dispositivo à máquina, foi possível extrair informações 
sobre ocorrências de falhas no processo de tecelagem, eficiência produtiva, alertas de agen-
tes que influenciam diretamente na qualidade do tecido produzido e frequência em que os 
problemas ocorrem durante o turno de trabalho. Estas características qualificam este dispo-
sitivo como uma ferramenta promissora em setores que trabalham diretamente na gestão 
produtiva de uma tecelagem, onde a possibilidade de erro na coleta e conversão dos dados é 
minimizada, uma vez que o processamento ocorre de forma automática, dispensando a mão 
de obra empregada nesse processo. Dentre as inovações propostas é destacado o registro de 
parâmetros como: data, hora e operador do tear, tempo de parada da máquina, consumo de 
energia elétrica e ar comprimido, temperatura local e quantidade de tecido produzido no 
momento de registro da ocorrência. Os dados extraídos se apresentam de forma consistente, 
possibilitando assim o desenvolvimento na gestão estratégica com reflexos diretos em recur-
sos produtivos, economia de tempo e dinheiro.

Palavras-chave: tear; eletrônica; microcontrolador; conversão; eficiência. 

ABSTRACT:

Seeking to develop a simplified device configuration and affordable electronics, aimed of 
this work was the conversion of the signals produced by the integrated tear components 
into intelligible information to the user. That was ugly watching the premises as: electro-
nics employed not interfere with the operation of the machine and the device is adaptable 
to different manufacturers studied looms. To this end the use of the PIC microcontroller 
was needed (Programmable Interface Controllers) as a data collection element in order 
to faithfully reproduce the loom operating status in real time. With the implementation 
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of machine to the device, it was possible to extract information about fault occurrences 
in the weaving process, production efficiency, agent alerts that directly influence the qua-
lity of the produced tissue and often when problems occur during the work shift. These 
characteristics qualify this device as a promising tool in industries which work directly in 
the production management of a weaving, where the possibility of error in data collection 
and data conversion are minimized, since the processing takes place automatically, elimi-
nating the labor employed in this process. Among the proposed innovations is highlighted 
the parameter record as: date, time and loom operator, machine downtime, energy con-
sumption and compressed air, local temperature and amount of fabric produced in the 
occurrence registration time. The extracted data are presented on a consistent basis, thus 
enabling the development in strategic management with direct effects on productive re-
sources, time and money.

Keywords: loom; electronics; microcontroller; conversion; efficiency.

INTRODUÇÃO

Os tecidos mais antigos que se tem conhecimento datam de aproximadamente 5000 aC. 
Ao longo do seu desenvolvimento as sociedades evoluíram e novas civilizações surgiram 
ainda mais desenvolvidas com materiais e inovações que estimularam os avanços nas téc-
nicas de entrelaçamento de fibras e fios, dando início à invenção do tecido e aprimorando 
assim a confecção têxtil.

No início da revolução industrial, teares até então movidos por força humana e animal fo-
ram adaptados à tecnologia das máquinas a vapor, aumentando exponencialmente a pro-
dução de tecidos e alavancando o desenvolvimento de dispositivos mecânicos e elétricos, 
consolidando a manufatura têxtil como pioneira nos processos de produção em larga escala.

Com o advento da microeletrônica é possível obter controle das operações na tecelagem, 
tecnologia que possibilita a geração de relatórios com informações relativas ao proces-
so de fabricação do tecido. Esta ferramenta é promissora, pois interrupções durante a 
rotina de trabalho do tear resultam na despadronização do entrelaçamento dos fios, 
gerando falhas que comprometem a qualidade do tecido, influenciando diretamente na 
eficiência produtiva da tecelagem. Entretanto, esse sistema tem alto valor aquisitivo e 
alterações na infraestrutura são necessárias, onerando ainda mais os investimentos na 
implantação do sistema.

Nesta visão esse trabalho busca projetar um dispositivo eletrônico com tecnologia acessí-
vel, coletando sinais gerados no tear e transformando-os em linguagem acessível ao usuá-
rio. O mesmo será integrado às funcionalidades do microcontrolador PIC (Programmable 
Interface Controllers), que fornecerá dados relativos ao funcionamento da máquina, dispo-
nibilizando informações das rotinas produtivas em tempo real, dentre outras. Isso possibi-
litará uma gestão eficaz com reflexos diretos em recursos produtivos, economia de tempo 
e dinheiro. 
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MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho foi desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica utilizando como 
método, o estudo de caso. Os testes e experimentos foram realizados na tecelagem de uma 
indústria do segmento têxtil situada na cidade de Montes Claros – MG, em parceria com 
a manutenção elétrica e laboratório de eletrônica, setores integrados ao departamento de 
engenharia e manutenção elétrica.

Com tecnologia acessível, buscou-se desenvolver um dispositivo eletrônico que integrado 
ao tear, tenha a capacidade de coletar e processar os sinais gerados pelos componentes da 
máquina, transmitindo a um micro computador informações que possam ser interpretá-
veis ao usuário. 

Para tanto, foi imprescindível o entendimento dos componentes integrados à estrutura 
de funcionamento do tear como: placas eletrônicas, sensores e demais componentes que 
compõem o funcionamento da máquina. Desta forma analisou-se o funcionamento espe-
cífico de cada dispositivo eletrônico, possibilitando a compreensão do funcionamento in-
dividual e conjunto em toda estrutura do tear. A Figura 1 mostra a FU203, placa analisada 
que compõe o painel de comandos elétricos e eletrônicos do tear.

 

A B

Figura 1 - Placa eletrônica FU203.  A) Tampa superior.  B) Circuito eletrônico.

Também foram analisadas as características dos sinais emitidos pelas placas durante seu 
funcionamento, isso porque os mesmos foram tratados a fim de alimentarem as entradas 
do microcontrolador PIC, para o processamento dos algoritmos desenvolvidos em C++. 
Desta forma o PIC desempenhará funções relativas às alterações dos sinais injetados nas 
entradas, que por sua vez, processará tais informações transmitindo-as a um microcom-
putador que complementará o processamento dos dados recebidos fornecendo informa-
ções em tempo real com status produtivo da tecelagem.

Tendo finalizado cada rotina programada em C++ para o microcontrolador PIC, execu-
tou-se a conversão dos algoritmos em código hexadecimal, procedimento necessário para 
que o microcontrolador possa interpretar e executar as funções desejadas. Na sequencia, 
realizou-se o processo de gravação no componente supracitado com o auxilio de um no-
tebook, um gravador de microcontroladores e um software específico para compilação e 
gravação da lógica construída. Também foi utilizado um programa que simula virtual-



970

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

mente o funcionamento do circuito desenvolvido, possibilitando uma análise detalhada 
do comportamento no qual se deseja obter do dispositivo projetado. A Figura 2 esboça 
parte do circuito eletrônico desenvolvido com auxilio de aplicativo para simulação de cir-
cuitos eletrônicos. Neste caso, é analisada a variação do sinal gerado pelo dispositivo que 
monitora a inserção do fio de trama. 
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Figura 2 - Esboço do circuito elaborado para testes.

Em seguida foi iniciado o processo de montagem do circuito eletrônico no protoboard 
(Placa com furos ou orifícios e conexões condutoras para montagem de circuitos elétricos 
experimentais). Este procedimento possibilita a execução de testes em laboratório po-
dendo analisar de forma crítica todo o funcionamento, bem como possíveis alterações 
pertinentes e necessárias. A Figura 3 mostra parte do dispositivo montado para simulação 
e testes com sinais emitidos durante o funcionamento de alguns componentes e sensores 
do tear.

Figura 3 - Testes com sinais das placas do tear.

Após os testes realizados em laboratório foi transferido para um computador o esquema 
eletrônico do circuito montado, onde é desenvolvido o layout da placa para posterior con-
fecção e montagem dos componentes eletrônicos. A Figura 5 mostra o layout desenvolvi-
do para montagem dos componentes.
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Figura 5 - Layout da placa.

A Figura 6 mostra a placa eletrônica montada e pronta para os testes em campo.

Figura 6 – Placa eletrônica para comunicação com o tear.

O passo seguinte consiste na instalação do dispositivo junto ao painel de comando do tear. 
Desta forma as conexões com as placas eletrônicas, sensores e demais componentes ficam 
simplificadas, facilitando a instalação e manutenções futuras. 

A Figura 7 mostra o tear, onde será feita a instalação do dispositivo desenvolvido.

Figura 7 – Tear eletrônico jato de ar.
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A Figura 8 mostra o dispositivo instalado na parte externa do painel de comandos elétri-
cos do tear.

 

A 
B 

Figura 8 – Instalação no tear.  A) Em destaque, dispositivo instalado. B) Placa eletrônica.

Também foi instalado o equipamento eletrônico “ZigBee” (dispositivo que recebe o sinal 
de rádio transmitido pela placa já instalada ao tear). O mesmo foi conectado ao switch que 
por sua vez, conecta ao computador responsável pelo monitoramento das informações 
coletadas no tear.

E por fim, foi preciso criar condições para que o micro computador interpretasse as in-
formações geradas e transmitidas até o mesmo. Para tanto utilizou-se o aplicativo “Hyper 
Terminal” (possibilita configurar o computador para receber informações de equipamen-
tos e dispositivos externos) do sistema operacional Microsoft Windows. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através de uma configuração compatível com os protocolos que atendem à tecnologia 
“ZigBee” o aplicativo “Hyper Terminal” captou os dados enviados ao computador onde é 
possível observar na sua tela as informações captadas e transmitidas pela máquina. Com 
isso o operador avalia em tempo real a consistência e fidelidade dos dados transmitidos. 

A Figura 9 mostra os itens monitorados durante a rotina de trabalho do tear.
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Figura 9 – Em destaque, status dos parâmetros coletados do tear em tempo real.

A seguir, informações dos parâmetros observados na Figura 9. 
(Tear) L (Ligado), com identificação da máquina.
(G) Grupo de trabalho do tear.
(U) Unidade de locação do tear. 
(T) Turno de trabalho do tear. 
(C) Temperatura local do tear. 
(B) Batidas por minuto × 100.
(RPM) Velocidade de trabalho. 
(TR) Parada por trama.
(U) Parada por urdume. 
(S) Parada por stop. 
(1S) Parada por H1. 
(2S) Parada por H2.
(MN) Metragem nominal.
(efi) Eficiência do tear.
(Wh) Consumo de energia.
(Ar) Consumo de ar pelo tear. 
(H) Hora da ocorrência.
(M) Minuto da ocorrência.
(S) Segundo da ocorrência.
(D) Dia da ocorrência.
(Ms) Mês da ocorrência.
(A) Ano da ocorrência.
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Atualmente para avaliar o índice de produtividade e eficiência numa tecelagem é preciso 
destacar um número considerável de colaboradores para executar este serviço, e de acordo 
com as condições do ambiente industrial onde estão alocados os teares, existem fatores 
que comprometem a fidelidade dos dados coletados como: o processo é feito manual-
mente num universo de aproximadamente 700 máquinas e a exposição ao ruído elevado 
influencia diretamente na concentração do empregado envolvido na atividade. Depois de 
realizada a coleta das informações produtivas da tecelagem no turno desejado, os dados 
são transcritos para um computador e então convertidos em planilhas e índices que dire-
cionam a gerência responsável. A Figura 10 mostra o painel de informações do tear onde 
é feita a coleta manual dos dados produtivos da máquina. 

Figura 10 – Painel eletrônico de comando e informações do tear.

A Figura 11 mostra o equipamento utilizado na coleta das informações de produtividade 
do tear no turno de trabalho.

Figura 11 – Coletor de dados.
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Na sequência os dados armazenados no coletor, são descarregados para um micro compu-
tador, onde é feita a digitação dos mesmos em um programa desenvolvido para converter 
em informações úteis a gerência da tecelagem. A Figura 12 mostra o programa onde são 
armazenadas as informações coletadas no tear.

Figura 12 – Sistema para inserção de dados coletados no tear.

E a Figura 13 contempla os dados já convertidos em informações para análise dos gestores 
responsáveis pela produtividade e eficiência da tecelagem.

Figura 13 – Sistema para inserção de dados coletados no tear.

CONCLUSÃO

Buscando desenvolver um dispositivo de configuração simplificada e com eletrônica aces-
sível, objetivou-se com este trabalho a conversão dos sinais produzidos pelos componen-
tes integrados ao tear, em informações inteligíveis ao usuário. Isso foi feio observando 
as premissas: a eletrônica empregada não interferir no funcionamento da maquina e o 
dispositivo ser adaptável aos diferentes fabricantes de teares estudados.
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Concluiu-se que as informações coletadas são consistentes e se apresentam de forma fide-
digna ao funcionamento do tear. Com a implantação do dispositivo, a possibilidade de erro 
na coleta e conversão dos dados é consideravelmente minimizada, pois os mesmos são pro-
cessados de forma automática, dispensando a mão de obra empregada nesse processo. 

Com tais características este dispositivo é uma ferramenta promissora para setores como: 
PCP (planejamento e controle de produção), manutenção elétrica e mecânica. Para cada 
ocorrência são avaliados principalmente fatores que contribuem diretamente na quali-
dade do tecido, bem como monitoramento e a frequência de falhas ocorridas no turno 
de trabalho, propiciando o desenvolvimento na gestão estratégica para programação de 
manutenções obtendo menor índice de paradas não programadas da máquina.

Além do status de produtividade e eficiência da tecelagem em tempo real, o protótipo 
inova em disponibilizar dados como: consumo de energia elétrica e ar comprimido, tem-
peratura local e quantidade de tecido produzido no momento da ocorrência.

Com base nas informações apresentadas, abre-se espaço para pesquisas futuras no desen-
volvimento de um software com capacidade de esboçar graficamente os dados que foram 
coletados do tear e implantação do dispositivo em máquinas e equipamentos que se tenha 
a necessidade de monitorar suas funcionalidades e ou rotina de trabalho.
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As técnicas de renderização podem ser descritas como o processamento de dados através 
de um determinado modelo matemático para descrever sistemas próximos da realidade, 
por exemplo, a simulação de comportamento de projeção de objetos, sendo uma técnica 
amplamente difundida devido à possibilidade de manipulação de dados, e a precisão ca-
racterística de sistemas computacionais garantida aos resultados da simulação. As técnicas 
de renderização de fluidos destacam-se sobre a renderização de objetos sólidos por causa 
do esforço computacional envolvido no processo, pois envolvem a distribuição de cálculos 
vetoriais por todo o volume do fluido e a constante atualização da vizinhança em função 
do tempo. O presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo que compara prin-
cipais métodos utilizados para executar o processo de renderização de fluidos em compu-
tação gráfica, com enfoque em líquidos. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica de acordo 
com os parâmetros definidos por Gil (2008). A revisão de assuntos pertinentes ao trabalho 
foram estudadas pelos autores, e depois comparadas qualitativamente, para descrever as 
cruciais diferenças entre os métodos de renderização de fluidos. O método Lattice Boltz-
mann (LBM) consiste em uma simulação de fenômenos físicos utilizando um autômato 
celular para representar uma determinada unidade do espaço onde são arbitrados valores 
macroscópicos de velocidade e densidade do fluido, que são baseados em uma função de 
distribuição de partículas sendo atualizada iterativa e conjuntivamente com a vizinhança 
do autômato. O método SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics) utiliza o método lagran-
giano para resolver as equações do comportamento dos fluidos, apresentou em estudos 
capacidade para simular fluidos de maior complexidade em superfície sem mudança de 
estado, o SPH representa o fluido por um grupo de partículas devido a sua grande capaci-
dade de mutação o que ocasiona a representação de objetos com maior precisão. A partir 
da análise da bibliografia, é possível concluir que o método SPH exige uma maior esforço 
computacional, pois é necessário o cálculo do comportamento do movimento do fluido 
para cada partícula por todo o volume, o que torna a aplicação do método praticamente 
impraticável para grandes extensões com partículas de tamanho diminuto, enquanto que 
o LBM o processamento de dados é mais simples, devido à natureza probabilística dos 
dados, ele não produz simulações tão reais quanto o SPH.
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MARCO CIVIL DA INTERNET: UM PASSO PARA A DEMOCRATIZAÇÃO EM 
REDE

ANDRÉ MOREIRA DOS ANJOS1; LAURO SÉRGIO AGUIAR DOS SANTOS2; 
ROGÉRIO BRAGA TOLENTINO3

1Acadêmico do 6º período do curso de Sistemas de Informação das Faculdades Santo 
Agostinho. E-mail: andremoc@gmail.com.
2Acadêmico do 6º período do curso de Sistemas de Informação das Faculdades Santo 
Agostinho. E-mail: lauroaguiar@hotmail.com.
3Acadêmico do 6º período do curso de Sistemas de Informação das Faculdades Santo 
Agostinho. E-mail: rogeriobraga123@yahoo.com.br.

1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste estudo se alicerçou em discutir a importância do projeto Marco Civil 
da Internet sob a ótica de seus argumentos favoráveis, levando em conta que este projeto 
representou democraticamente o caráter de uma primeira lei construída de forma colabo-
rativa entre governo e sociedade, utilizando a Internet como plataforma de debate.

Buscando compreender ou proporcionar um espaço à discussão, esta pesquisa deu-se de 
forma teórica, tendo como forma básica a pesquisa bibliográfica. Para a seleção do corpus 
do presente estudo, foram estabelecidas, primordialmente, como universo de análise, as 
publicações da Internet que trataram de assuntos relacionados ao projeto Marco Civil 
da Internet, uma vez que este assunto tomou corpus a “boletins” destinados à circulação 
interna e a divulgação pública, oportunizando diversas discussões, tendo a Internet como 
plataforma de debate, onde, os usuários da mesma não somente procuraram interagir 
acerca do assunto como também compartilharam em suas páginas da web, comentando e 
participando de forma direta ou indireta, valendo-se ao esforço pela implementação deste 
projeto, que passou a se configurar na lei 21626/11, da Constituição Brasileira.

2 MÉTODOS

É sabido que, no Brasil, após a década de 1990, o acesso a rede de informações, já de-
nominada Internet, fora utilizada por órgãos do governo e instituições educacionais de 
pesquisa como transferências de arquivos, debates e acesso a base de dados nacionais e 
internacionais; somente em 1994, ela, finalmente sai do nicho acadêmico passando a ser 
comercializada para o público em geral. No Brasil, a EMBRATEL lançou o Serviço In-
ternet Comercial, em caráter experimental e com a conexão internacional de 256 Kbps. 
Inicialmente, 5.000 usuários foram escolhidos para testar o serviço e, logo depois em que 
a Internet passou a ser destaque em manchetes de jornais e de revistas, ela foi se conso-
lidando a sua popularidade. A partir de 1996 se deu o lançamento de grandes portais e 
provedores de conexão à rede no Brasil, e, a partir de 1998, o país já ocupava o 19º lugar 
em número de hosts no mundo e liderava o pódio na América do Sul, ficando atrás, no 
continente americano, apenas dos Estados Unidos e Canadá.
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Se, anteriormente, não havia lei alguma capaz de regulamentar ou estabelecer limites aos 
mais diversos tipos de acessos e fluxos de dados na rede mundial de computadores em ter-
ritório brasileiro, o Brasil, ainda em fase incipiente dessa demanda, cogitou uma lei capaz 
de assegurar aos usuários os seus devidos direitos e deveres ao fazerem usos desta nova 
tecnologia, que, atualmente se configura em novos suportes, como, a Internet Mobile, 
navegação por GPS usando a Internet, e comparadores de preços capazes de oferecerem 
produtos baseados nas preferências dos usuários. 

3 RESULTADOS

O Brasil, através da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, em parceria 
com o Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas 
no Rio de Janeiro demonstrou-se preocupada com o fato de as operações das empresas que 
atuassem na web fossem (ou tornassem) mais transparentes, quanto à garantia da proteção 
dos dados pessoais e a privacidade dos usuários. Diante desse prenúncio tecnológico, estas 
parcerias expressaram em artigo publicado em 22 de maio de 2007, a ideia de um projeto 
que fosse capaz de viabilizar essa garantia. Desse modo, a partir da concepção do professor 
Ronaldo Lemos1 surgiu à denominação do projeto, sendo batizado como “Marco Civil da 
Internet”, o que, logicamente, estabeleceria uma condução ética quanto ao manuseio seguro 
do usuário, mediante as ferramentas da web. Após a primeira fase, ao formularem a minuta 
do anteprojeto, qual contou com a participação de uma significativa parcela da sociedade, 
voltou a ser debatida publicamente, numa segunda fase, iniciada em 8 de abril e encerrada 
em 30 de maio de 2010. Esse projeto de lei 21626/11tornou-se uma espécie de “constituição” 
que rege o uso da rede no Brasil, definindo direitos e deveres de usuários e provedores da 
web em todo o seu território. No dia 25 de março de 2014, após quase três anos de trami-
tação na Câmara, o plenário da Casa aprovou o projeto, tendo como principais pontos a 
neutralidade na rede, colocando como pontos importantes a privacidade na web; logs ou 
registros de acessos e, também, sobre a data centers fora do Brasil. 

O debate sobre a neutralidade da rede, em seus argumentos favoráveis, resumiu-se nos 
direitos digitais e democráticos, assegurando que a Internet permitisse uma tecnologia 
livre e aberta, possibilitando uma comunicação democrática, ou seja, que as redes de co-
municação públicas fossem desenvolvidas para estar sempre ligadas, sem intermitência 
ou escassez, ou seja, a inteligência estaria no dispositivo do usuário final e não na rede. 
Quanto ao controle de dados, as companhias de cabo e telecomunicações não poderiam 
ser controladoras, decidindo quais sites seriam rápidos ou lentos ou nem carregariam. To-
davia, na competição e inovação, minimizariam o controle, maximizariam a competição e 
estimulariam a inovação, garantindo o mercado livre e competitivo. 

Desse modo, considerando os prós e contras da neutralidade da Internet, muitos concluí-
ram a favor da diversidade da rede, onde a neutralidade deveria ser preservada, mas, ao 
mesmo tempo, dando espaço para outras demandas tecnológicas e de segurança, pois, a 
diversidade da rede atenderia a vários interesses, respeitando a igualdade dentro de cada 
rede. Não seria necessária uma única rede inteligente capaz de discriminar entre diferen-
1 ‘É preciso apostar no Brasil’. Disponível em http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/e-preciso-apostar-
no-brasil. Acesso em 06 set. de 2015.
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tes aplicações, mas redes diferentes para diferentes propósitos, consoante às necessidades 
a serem atendidas. 

No Brasil, a neutralidade da rede tornou-se uma obrigação dos provedores, pois a lei esta-
belece que o responsável pela rede deva “tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de 
dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação” (art. 
9º). O dispositivo prevê também os casos em que pode haver exceção à regra (como em 
situações de emergência). 

Quanto à privacidade na web, pode-se dizer que esta invasão pode ser como acesso não 
autorizado a algo, podendo ocasionar a perda de privacidade de algumas informações 
pessoais através de acessos indevidos, ou seja, de uma divulgação não autorizada. Portan-
to, para que isso não aconteça na web, foram propostas algumas ferramentas para prote-
ção de privacidade capazes de melhorar o nível de privacidade dos usuários.

Desse modo, as Leis de privacidade servem para impor ordem à coleta e o manuseio de in-
formações pessoais ou confidenciais, não tendo, portanto, o papel de punir os sites, mas de 
fazer com que eles sigam uma linha de não invasão e de respeito à privacidade dos usuários, 
quais preceitos contido nesta rubrica estão às seguintes camadas: Notificação (informa aos 
usuários sobre os riscos de ter sua privacidade inválida); Controle (aumenta o controle dos 
usuários sobre a sua privacidade); Ferramentas para controle de privacidade (melhoram 
o nível de privacidade dos usuários); Políticas de privacidade (anunciadas pelas empresas, 
visando conquistar a confiança dos usuários;) e, finalmente, a Certificação de proteção de 
privacidade (abrigam as empresas a protegerem a privacidade dos usuários). 

No Brasil, a Lei Marco Civil da Internet prevê a inviolabilidade e sigilo das comunicações 
entre os seus usuários, e, portanto, regula o monitoramento, filtro, análise e fiscalização de 
conteúdo para garantir o direito à privacidade. Ao contrário, para fins de investigação cri-
minal, estes conteúdos somente poderão ter acesso através de ordens judiciais. O projeto 
assegura proteção a dados pessoais e registros de conexão e coloca na ilegalidade a coope-
ração das empresas de Internet com órgãos de informação estrangeiros. As empresas que 
descumprirem as regras poderão ser penalizadas com advertência, multa, suspensão e até 
proibição definitiva de suas atividades, existindo, ainda, a possibilidade de penalidades 
administrativas, cíveis e criminais. Foi o que aconteceu, por exemplo, ao surgimento da 
Lei Carolina Dieckmann, como ficou conhecida a Lei Brasileira 12.737/2012, sancionada 
em 3 de dezembro de 2012 pela Presidente Dilma Rousseff, proposta em referência e dian-
te de situação específica experimentada pela atriz, em maio de 2011, que, supostamente, 
teve copiadas de seu computador pessoal 36 fotos em situação íntima, as quais foram di-
vulgadas na Internet, sem a expressa autorização dela.

4 CONCLUSÃO

O Projeto de Lei aprovado em 2014, sobre as questões de segurança do usuário da Inter-
net, representou um grande avanço para a democratização em rede, auspício que serviu 
de modelo a outros países, tornando-se, o Marco Civil, uma lei de grande importância 
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e única, capaz de demonstrar a maturidade do Brasil e também afirmar que o marco da 
NETmundial aconteceu aqui. 

Desse modo, não se pode negar que o processo de formulação e discussão do projeto de 
lei foi de grande valia, pois, ao propor debates e discussões de forma democrática, atingiu 
objetivos capazes de fazer com que os usuários da web assegurassem os seus direitos au-
torais, a liberdade de expressão, a privacidade, a segurança da rede e crimes cometidos na 
Internet. 
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1 INTRODUÇÃO

Segundo Kotler (1967), “Marketing é um processo social e gerencial pelo qual indivíduos 
e grupos obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação e troca de produtos e 
valores”, porquanto, a AMA (American Marketing Association) em sua recente definição 
anuncia que “Marketing é uma função organizacional e uma série de processos para a 
criação, comunicação e entrega de valor para clientes, e para a gerência de relacionamen-
tos com eles de forma que beneficie a organização e seus stakeholders.”

A história do marketing se dá devido à necessidade dos industriais e/ou empresários 
administrarem a nova realidade a partir da Revolução Industrial, qual causa se princi-
piou a transformação de um mercado de vendedores para um mercado de compradores, 
embora, aos consumidores, não havia poder de barganha, pois a concorrência era prati-
camente inexistente. Somente a partir da Segunda Guerra Mundial é que a concorrência 
começou a se acirrar de forma que os mercadólogos começaram a teorizar sobre como 
atrair e lidar com seus consumidores, fazendo surgir, daí , a cultura de vender os seus 
produtos a qualquer preço, sem técnicas baseando-se mais na intuição do que na práti-
ca, não havendo, pois, inferência acadêmica para estratégias e ferramentas suficientes, 
afim de planejar, divulgar e colocar na concorrência os seus produtos e/ou novas ideias 
que haveriam de surgir acerca da relação entre inventar, produzir e direcionar os seus 
produtos aos determinados tipos de consumidores. A partir dos anos 40 surgiram os 
primeiros trabalhos, como os de Walter Scott, sobre a aplicação da psicologia na propa-
ganda e o de William J. Reilly sobre as Leis de gravitação do varejo. Em seguida, Bartels e 
outros começavam a admitir que existisse uma potencialidade para a teoria mercadoló-
gica se tornar uma ciência, qual impulso se deu em 1954, quando Peter Drucker  lançou 
o seu livro “A Prática da Administração”. Daí, por diante, o marketing foi colocado como 
uma força poderosa a ser considerada pelos administradores, que, como o passar dos 
anos, fez surgir e aplicar novas filosofias voltadas à orientação para produção, produto, 
venda, cliente e sociedade, que, atualmente, devido a novas tecnologias de ferramentas, 
tem dado espaço a novas ideias, quais se fixaram através de artigos científicos, pesquisas 
feitas e dados estatisticamente relevantes. 
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2 MÉTODOS

Este estudo tem objetivo principal em discutir a questão do marketing digital como ino-
vação a uma nova era. O estudo dar-se-á sob o amparo da pesquisa bibliográfica, tendo 
livros e acessos do meio eletrônico, como fontes teóricas. 

É sabido que na década de 70, com o fato de surgirem departamentos e diretorias de mar-
keting em todas as grandes empresas, multiplicaram os supermercados, shoppings cen-
ters e franchises, além de outros demais setores da atividade humana, como, por exem-
plo, o governo, as organizações civis, entidades religiosas e partidos políticos passaram a 
valer-se de suas estratégias, adaptando-as consoantes às suas realidades e necessidades. 
Com o advento da Internet, que, atualmente, é uma grande rede de potencialidade e 
taxa de crescimento extremamente dinâmico, criou-se uma nova via de comunicação e, 
todavia, devido o seu baixo custo, acabou levando muitos empresários a apostarem no 
marketing digital acreditando nas inovações sobre marketing e como fazê-lo de acordo 
com a nova geração do público que surge devido aos avanços tecnológicos. Desse modo 
procuram interagir com os meios de comunicação buscando vantagens imediatas, mes-
mo não levando em conta as consequências futuras, quais, com o tempo, consoante às 
necessidades, fariam à renovação, o aperfeiçoamento a fim de tornarem o marketing 
tradicional em um novo polo comercial de imensurável alcance e renovação constante 
aos recursos e formas e meios de linguagem para impor, publicar, comunicar e alavancar 
ações para expandirem os negócios e as suas respectivas marcas através das redes sociais 
mais influentes conciliadas ao Inbound marketing ou marketing de atração: facebook, 
Linkedin e Twitter, fazendo-se da Internet o quarto canal; uma vez que os outros três 
canais antigos – o pessoal; o correio e o telefone, jamais poderão ser abandonados. Se-
gundo Puteman (1998), a Internet, ou o quarto canal, abriu uma série de oportunidades 
inexistentes anteriormente e isso, contudo, não eliminará os canais antigos e muito me-
nos dos negócios baseados nos modelos existentes.

3 RESULTADOS

Embora a Internet ofereça um grande potencial para a criação de marketing digital, 
quais ações de comunicação podem ser utilizadas pelas empresas através dela e da te-
lefonia celular e outros meios para divulgar e comercializar seus produtos, conquistar 
novos clientes e melhorar a sua rede de relacionamentos, Santos & Gimenez (1999), 
advertem que ainda há alguns focos de preocupação ao que se diz respeito à segurança 
das transações comerciais realizadas, pois, segundo eles, a Internet inibe as transações 
comerciais de usuários dispostos a efetuá-las; isso, todavia, dar-se-á devido à questão 
da segurança que se estende desde a garantia da integridade contra vírus e intrusos até 
a privacidade dos consumidores. Eles referem-se, principalmente, à segurança das tran-
sações financeiras eletrônicas, que, no Art. 1o, da Constituição Brasileira, sob o uso da 
Internet “[...] estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet 
no Brasil e determina as diretrizes para atuação da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios em relação à matéria.” 
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4 CONCLUSÃO

As redes sociais são os sites mais acessados em diversos países, incluindo o Brasil no ran-
king com maior número de usuários. Página como Facebook , Twitter e Instagram repre-
sentam um grande acesso a informação através das redes sociais. Desse modo, quando a 
empresa investe nas redes sociais para fazer o marketing de seus serviços e produtos, ela 
adquire o posicionamento no mundo virtual, aproveitando a facilidade de interação para 
manter um contato bem próximo com o seu público-alvo. Portanto, a interação com o pú-
blico alvo tem a facilidade de interação para manter um contato bem próximo, analisando 
os desejos e preferências, de modo a aperfeiçoar seus serviços e produtos. As vantagens do 
Marketing Digital estão no Alcance global de impacto geográfico. Percebe-se que através 
da interatividade na internet com diversas culturas, cada vez mais se torna eficiente as 
Métricas nas performances das ações de marketing mais eficientes, além de ser em tempo 
real e difundida rapidamente. Desse modo, Arzuaga (1999) afirma que as vantagens para 
trabalhar com marketing na Internet são inúmeras: a primeira é o atendimento totalmente 
personalizado a um custo de atendimento de massa; a segunda é a grande vantagem, mais 
imediata, ou seja, a substituição dos catálogos e manuais. Segundo ele, fica muito mais 
completo, atual e barato para quem produz e não ocupa espaço de quem a utiliza.
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Resumo. Neste artigo serão discutidos os principais métodos para o reconhecimento da 
língua de sinais, em especial a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), e quais deles que, 
utilizados em conjunto, podem favorecer a implementação de um sistema de reconheci-
mento automático de LIBRAS que facilite a comunicação entre surdos e/ou deficientes au-
ditivos usuários de LIBRAS e ouvintes não usuários dessa língua de sinais. A metodologia 
utilizada foi baseada na pesquisa bibliográfica em artigos científicos e livros da linguagem 
de sinais, os resultados obtidos são as necessidades de inclusão da sociedade surda à de 
ouvintes, faxcilitação da comunicação entre surdos e ouvintes por meio de técnicas de 
detecção real. Concluímos que é uma ferramenta de tradução que propõem melhorias, 
inclusão e aprendizado por meio de um sistema de interface amigável e simples.

Palavras Chaves: Reconhecimento da língua de sinais, técnicas de reconhecimento, inclu-
são digital, social dos ouvintes e deficientes.

Abstract. In this article we will discuss the main methods for the recognition of sign lan-
guage, especially the Brazilian Sign Language (LIBRAS), and which of them that, used to-
gether, can promote the implementation of an automatic LIBRAS recognition system that 
facilitates the communication between deaf or hearing impaired LIBRAS users and people 
who can hear and does not use that sign language. The methodology used was based on 
bibliographic research in scientific articles and books in sign language, the results are the 
inclusion needs of the deaf society to listeners, facilitating communication between deaf 
and hearing through actual detection techniques. We conclude that it is a translation tool 
that propose improvements, inclusion and learning from a friendly and simple interface 
system.

Keywords: Recognition of sign language recognition techniques; digital inclusion; social 
listeners and disabled.

INTRODUÇÃO

Devido ao avanço da tecnologia e inovação das ferramentas e técnicas existentes nos sis-
temas atuais, vimos à necessidade de melhorias nos sistemas de reconhecimento de sinais 
para a adaptação dos surdos, para que esses sistemas possam ter uma interface amigável.
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A língua de sinais (LIBRAS) é desconhecida pela sociedade, pois os deficientes auditivos 
e surdos, que são os dominadores da mesma tem uma diferença entre eles o deficiente é 
a perda que o limita, já o surdo pode ser surdo ou surdo-mudo, sendo ele a linguagem 
usada pelos surdos, não é entendida pelos ouvintes em vista disso eles são considera-
dos leigos pela falta de comunicação. Nesse caso, poderíamos encontrar formas, fontes 
de pesquisas e meios onde podemos apropriar essa linguagem gestual ao computador em 
forma de vídeos ou imagens panorâmicas onde os gestos feitos pelas mãos possam ser re-
conhecidos e traduzidos. Então para minimizar essas barreiras o desenvolvimento de um 
sistema de reconhecimento de línguas e sinais facilitaria a comunicação entre estes e pro-
porcionaria a inclusão destes na sociedade ouvinte, esse sistema usará técnicas para fazer 
o reconhecimento dos gestos. Logo encontramos fontes de pesquisas, técnicas e tipos de 
processamento de imagens para o reconhecimento de sinais. Utilizando uma câmera para 
retirar as fotos, sendo implementado o processamento de reconhecimento de imagens é 
a identificação do sinal adequado para cada imagem captando os gestos traduzindo os e 
passando como legenda ou voz para que o leitor possa entender. É também uma forma de 
inclusão dos surdos na sociedade ouvinte, que assimila facilitar a comunicação do surdo 
com os ouvintes por meio da tecnologia, sendo assim passando ao usuário uma imagem 
real e verdadeira.

Dentre os inúmeros motivos que nos levaram a pesquisar e fundamentar sobre a reconhe-
cimento da língua de sinais foi à convivência com pessoas com deficiência e o poder da 
comunicação que é relevante na sociedade atual. Já foram desenvolvidos vários tipos de 
protótipos que ainda não estão disponíveis no mercado, porém não foi relatado nenhum 
sistema que faz a tradução de cor de pele real, mas por voz e sensores.

 MATERIAIS E MÉTODOS

Usamos várias formas de pesquisa, tendo com a principal a pesquisa bibliográfica, os 
métodos são qualitativos e quantitativos onde observamos, analisamos e discutimos 
sobre os produtos que já foram desenvolvidos no mercado, porém não obtiveram su-
cesso como os produtos tlibras, enable takes e anéis de tradução de libras, assim como 
esse trabalho consiste em pesquisar praticas para desenvolver maneiras de revisão de 
aperfeiçoamento a métodos das linguagens de sinais para deficientes auditivos e não 
deficiente. Tendo como visar a ajudar pessoas com deficiência a se comunicarem com a 
sociedade entre si. 

Segundo a metodologia de projetos para os usuários ouvintes e surdos o primeiro passo e 
explicar o uso do programa, quais métodos a serem usados e como utiliza-los de maneira 
vantajosas para os mesmos. 

A inteligência não verbal é igual entre surdos e ouvintes. O uso da linguagem gestual 
desde a primeira infância, pelo surdo, proporciona um desenvolvimento normal de inte-
ligência e de pensamento não verbais que é comprovado através da aplicação de testes e 
especificando o uso deas ténicas que já se encontram na área computacional.
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Técnicas de Reconhecimento de Línguas e Sinais

Para o reconhecimento de imagens, vídeos e gestos ela é usado computacionalmente for-
mas e técnicas aplicadas para ocorrer o reconhecimento para ser visível na tela e exibidos 
aos usuários com bordas destacadas e coloridas, dessa forma existem duas técnicas de de-
tecção. Outro fator existente na qual devemos informar é que a língua de sinais brasileira 
possui várias configurações de mãos então o sistema só traduz os que estão no banco de 
dados, uma vez que cada movimento e diferenciado do outro através de um algoritmo 
de detecção. Portanto com o reconhecimento de face e mãos usando três associações de 
modelos de cores e técnicas diferentes de reconhecimentos podem ter um resultado eficaz 
aumentando a rapidez na detecção? Seria possível sim adaptar as imagens fazer o reco-
nhecimento real para ficar com um aspecto da realidade e com mais rapidez a visualização 
dos sinais.

Técnica de Detecção de Face e Mão

Utilizar as técnicas de reconhecimento real baseada pela cor de pele é um método há 
possibilidades de ter maior velocidade maior e ser mais simplificado, embora ele seja mais 
rápido, mas tem chances de erros no momento da detecção presença de iluminação muito 
forte e sombreamento no local.

Espaço Ortogonal em Rgb

De acordo Nascimento (2013), é preciso montar um método na qual distinguiria as ima-
gens para detectar a cor da pele, ou seja foram utilizados três padrões de cores diferentes, 
e o algoritmo de detecção para o rastreamento da face. Os modelos de cores usados para 
detecção e cor de pele são RGB, HSV e YCbCr, mas para aplicar eles na computação é 
necessário um cluster que é a mistura de cores de pele em RGB, para fazer a detecção e 
reconhecimento. Preenchendo uma matriz RGB :

(R,G,B) será classificado como a cor de pele se:
R>95 e G>40 e B>20 e

Max {R,G,B} – Min (R,G,B} >15 e
|R-G|>15 e R>G e R>B]

onde R,G,B = [0,255]

É usada essa condição para a execução da detecção rápida da cor de pele, esse método as 
cores captadas pela câmera já são fornecidas em RGB. 

Espaço Ortogonal Ycbcr

Reduz a redundância das cores ortogonais presentes no RGB é obtido através da combi-
nação linear de YCbCr e HSV da combinação não linear. Sendo A uma matriz para deco-
dificar os espaços das imagens e vídeos, que preenchem essa matriz, com as cores de 0 a 
255 é o que o RGB suporta.
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Figura1: Análise combinatória de cores através da transformação linear.

Os espaços de cada matriz e preenchido com as cores RGB [0.255], onde esse valor irá 
ocorrer uma transformação linear de matrizes que mudará o valor das variáveis e refor-
mulando novas cores até que fiquem com um valor abaixo de 255 que é o padrão RGB 
para diminuir os espaços dos pixels e destacar as bordas. Aplicação dessas técnicas siste-
mas é somente para sistemas de reconhecimento reais dos sinais.

Espaço de Cor Perceptivo em Hsv

É usado para diminuir a intensidade da iluminância nas cores e imagens dependendo do 
local. No espaço HSV é definida uma cor matriz (H) onde a propriedade dela irá variar 
ao passar de vermelho para verde, na saturação (S) onde a propriedade da cor irá variar 
ao passar de vermelho para rosa no espaço (V) a propriedade irá variar ao passar de preto 
para branco. A transformação do RGB para o HSV é invariante à alta intensidade na luz 
branca, luz ambiente e orientações de superfície relativas à fonte de luz e, no entanto, pode 
formar uma boa escolha para métodos de detecção de pele.

Técnicas de Rastreamento das Mãos

Tendo as fórmulas:

Figura2: Buscando valores e quantidade pixels.

Sendo x e y as variáveis que buscam os valores ou quantidade de pixels. Em primeiro mo-
mento o centro da mão e vindo pelo valor de pixels de x que será o valor de Xc = M10/
M00 que é o menor numero de pixels encontrado e y será M11/M00, cada valores detecta 
a quantidade de pixels de uma única mão.

Figura3: Detecção do valor de pixels por cadeia de markov.



990

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

O Modelo de Markov oculto deduz uma coleção de estados conectados por transições, o 
processo começa com um estado distinto. Em cada passo de tempo discreto, uma transi-
ção é tomada para um novo estado, e depois um símbolo de saída é gerado neste estado. 
A escolha de transição e do símbolo de saída são ambos randômicos, governados por 
distribuições de probabilidade. Utilizamos a cadeia de Markov para fazer a detecção do 
centro da mão por uma fórmula não faz chegar a um resultado. E o maior eixo da mão é 
pelo valor de teta e arc tangente de teta dividido por dois os resultados encontrados .

Figura4: Localização por bhaskara.

 Encontrando o resultado ele é adicionado à fórmula de Bhaskara que será descoberto em 
variáveis diferentes a largura w e comprimento l da mão. Na imagem abaixo podemos ver 
a localização do centro pela modelo de Markov e de acordo ela vai movimentando muda 
de valor, e o comprimento e largura que é obtido pela fórmula de Bhaskara.

Detecção do centro da mão; (b) Comparando localização detectada e prevista da mão para 
determinar a trajetória; (c) e (d) Medindo trajetórias do centro da mão.

Figura5: Detecção do movimento e centro da mão por trajetória.

MÓDULOS PARA DETECÇÃO
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Figura6: Etapas a serem seguidas para o reconhecimento.

Logo que a imagem e gravada no banco de dados começa o processo de detecção que é a 
passagem da imagem para forma binária depois que é feito o reconhecimento de pele por 
cores dos clusters a mistura de cores de pele e passa para morfologia que é a formação das 
imagens no toque final que é passada ao usuário. O sistema identifica regiões da imagem 
correspondentes a pele humana convertendo a imagem de entrada em uma imagem binária.

 Aplicando-se um operador morfológico à região correspondente a localização da mão é 
onde é selecionada.

Figura7: Reconhecimento facial.

CONCLUSÃO

As técnicas de reconhecimento de língua de sinais e LIBRAS como destaque já esta em 
evolução na área da computacional. De acordo com os testes feitos em outros sistemas 
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com os modelos de YCbCr, RGB e HSV relatam que estes modelos de cores apresentaram 
um desempenho satisfatório e principalmente o modelo RGB, uma vez que ele tem uma 
porcentagem de detecção de imagens com maior velocidade cores mais visíveis. E as duas 
técnicas apresentadas há possibilidade de serem recomendadas para sistemas que fazem 
o reconhecimento de sinais automático, porém aqueles que necessitam e queiram utilizar 
uma técnica da realidade com maior probabilidade natural e que elas possam facilitar o 
entendimento dos sinais pelos surdos.E as técnicas que por meio da tecnologia visamos 
implantar nos sistemas que ainda não estão no mercado por que como exemplo um surdo 
não ouve como ele vai entender o que a pessoas fala então ele teria que visualizar os sinais 
para esse entendimento.
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Objetivos: Apresentar uma ferramenta pronta de tradução de língua de sinais por meio 
de um sistema de computador, que funcionará como um vídeo que traduz todos os sinais 
para os ouvintes, através de legenda e voz. Métodos: A metodologia utilizada foi baseada 
na pesquisa bibliográfica onde buscamos ferramentas, produtos que já foram desenvolvi-
dos e a utilização de artigos científicos, método descritivo de abordagem qualitativa, com 
levantamento de dados feito com questionário.  Resultados: Podemos destacar como re-
sultado a inclusão da sociedade surda na de ouvintes, a facilitação da comunicação entre 
surdos e ouvintes e proporcionando o aprendizado da linguagem aos leigos. Conclusão: 
As técnicas de reconhecimento de língua de sinais já estão em evolução na área computa-
cional, e por meio da tecnologia visamos implantar esse sistema que ainda não se encontra 
no mercado para que se torne uma ferramenta útil e eficaz, diferente dos produtos que 
citados e não obtiveram sucesso, podendo assim ajudar na comunicação e inclusão de 
usuários de libras e no reconhecimento mais rápido e visível de imagens.
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SOFTWARE OPEN-SOURCE
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Introdução: Softwares open-source, são programas de código aberto no qual o seu código 
fonte é disponibilizado e licenciado com uma licença de direito autoral que permissão de 
estudar, modificar e distribuir o software de graça para qualquer um e para qualquer finali-
dade. Objetivos: Apresentar as vantagens de usar os softwares open-source. Material e Mé-
todos: Pesquisas bibliográficas, método descritivo, com abordagem qualitativa de estudos 
de casos de software open-source.  Resultados: Esses tipos de software, tende a apresentar 
uma melhor qualidade, uma maior confiabilidade, menos erros (bugs), melhor segurança 
e performance. Entre as várias razões, a mais referida, é a de que, como o código dos pro-
gramas é aberto e público, é revisto por vários programadores e técnicos por interesse dos 
próprios, das empresas que os empregam, ou ainda por diversão. Sendo assim, facilmente 
detectado possíveis erros. Conclusões: O fato de ter acesso ao código do software faz com 
que as pessoas que se interessam ou que vão utiliza-lo, possam contribuir no desenvolvi-
mento do próprio software, com sugestões de melhorias ou ainda   no desenvolvimento de 
um novo programa a partir daquele código fonte. Por ter um maior número de pessoas 
que tem acesso ao código fonte, fica mais rápido e fácil encontrar e corrigir possíveis erros. 
Pode ser também facilmente moldado de acordo com o que a empresa ou qualquer pessoa 
realmente necessita já que tem seu código livre. Outro grande atrativo desses programas 
é o custo que é geralmente baixo ou nulo, assim como a liberdade de modificação e de 
distribuição, que fazem com que a viabilidade de aquisição do software seja alta.
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STARTUP TERCEIZAÇÃO VIA WEBSITE UTILIZANDO O SOFTWARE GLPI 
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1 INTRODUÇÃO

Os serviços terceirizados na área de tecnologia da informação estão cada vez mais pre-
sentes no mundo globalizado em que vivemos. As empresas fazem uso da terceirização 
para reduzir custos, aumentar a agilidade e focar em sua atividade fim. Observa-se que a 
terceirização do setor de tecnologia da informação está se iniciando na cidade de Montes 
Claros, enquanto que nos grandes centros brasileiros essa terceirização já está consolida-
da. Neste trabalho mostraremos os princípios da terceirização, a viabilidade da criação 
de uma startup para a terceirização de tecnologia da informação utilizando o software 
web denominado GLPI (Gestão Livre de Parque de Informática) nas nuvens, os possíveis 
desafios que serão enfrentados e como se dará o gerenciamento dessa startup através do 
software de gerenciamento de ativos de TI denominado GLPI (Gestão Livre de parque de 
informática). 

2 MÉTODOS

O estudo foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica exploratória em artigos, 
monografias e pesquisa de campo, a fim de entender como as pequenas e médias empre-
sas utilizam os serviços tecnológicos e qual seria a receptividade da contratação de uma 
empresa terceirizada de Tecnologia da Informação.  

A staturp consiste em oferecer serviço terceirizado em TI. O acesso se dará através de um 
website hospedado nas nuvens, pela qual o contratante abrirá chamado relatando sua dú-
vida, problema ou incidente, em seguida o software fará uma triagem no primeiro nível, 
rastreando na base de conhecimento se já existe solução para o problema relatado, caso 
negativo, o chamado passará para um profissional que analisará e resolverá a situação.

O GLPI é uma solução web Open-source completa para gestão de ativos e helpdesk. O 
mesmo gerencia todos os problemas de inventário de ativos/hardwares e software e su-
porte ao usuário (helpdesk). Principais características do GLPI: Inventário; Licença GPL; 
Plugins; Vários idiomas; Níveis de usuário; Multi Usuários. Sistema de autenticação (local, 
LDAP, AD, POP/IMAP, CAS, X509…) e multi-servidor; Relatórios com gráficos; Integra-
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ção com OCS Inventory NG; Gestão e controle de computador; Gestão e monitoramento 
de licenças; Gestão e atendimento de Helpdesk (ticketagem); Sistema de notificações so-
bre eventos via email; Gestão de pedidos de assistência via web ou e-mail.

1.3. Fluxograma de andamento de chamado no GLPI

Vantagens

Prado &Takaoka (2001) destacam que além de simplesmente reduzir custos, o que se bus-
ca é agregar valor para a organização.

Em estudo realizado pela Frost & Sullivan  (2014) e patrocinado pela Unisys fica evidente 
que hoje a Terceirização em TI deixou de trazer apenas benefícios de redução de custo, 
passando a influenciar positivamente em outros fatores como: 

Tabela 1.1 fatores para a terceirização TI
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3 RESULTADOS

Uma pesquisa com micro e pequenas empresas foi realizada a partir do questionamento 
“Quais seriam os principais fatores que levariam a terceirar o setor de informática na em-
presa?” e 50% dos gestores apontaram o foco no negócio fim, 83% apontaram a redução 
de custos, 66,7% apontaram a agilidade, 50% a praticidade e 66,7% evitar preocupações 
com funcionários próprios. 

3.1  Principais fatores que levaram a terceirização

Também foi perguntado aos gestores “Por qual motivo você ainda não contratou um ser-
viço terceirizado de TI?” 55,6% dos gestores apontaram o maior custo como o principal 
motivo e 44,4% responderam que o fato de não conhecerem nenhuma empresa que presta 
esse serviço como sendo o motivo.

3.2 Motivos para a não terceirização da TI

As empresas que possuem os serviços de TI terceirizados responderam à seguinte questão 
“Você está satisfeito com os serviços prestados pela empresa de terceirização” E 44,4% dos 
gestores responderam que estão satisfeitos, 33,3% estão insatisfeitos e 22,2% estão muito 
insatisfeitos.

Grau de satisfação dos serviços prestados 
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4 CONCLUSÃO

A terceirização bem implementada permite que as organizações direcionem seus esforços 
a principal atividade da empresa, fornecendo às organizações a flexibilidade no estabele-
cimento. Muitos gestores não consideram a possibilidade da terceirização do setor de TI, 
pois ainda não sentem confiança em um profissional, eles sentem que não são capazes de 
medir com precisão os efeitos da terceirização no seu negócio. A terceirização para esses 
gestores/empresas é mais delicada, porque se deve tratar essa “insegurança” nesse tipo de 
profissional.

Concluímos que, devido à carência de empresas que ofereçam serviços de terceirizações completos para 
micro e pequenas empresas na cidade de Montes Claros, é viável a criação de uma startup que ofereça esse 
serviço remotamente com auxilio do GLPI (ferramenta web). Essa ferramenta possui as principais caracte-
rísticas indispensáveis de uma startup. Inovação, não existe nenhuma empresa de tecnologia que ofereça o 
serviço de terceirização via website a micro e pequenas empresa na cidade de Montes Claros. Escalabilidade, 
à medida que a carteira de clientes cresce a base de conhecimento e situações tratadas também cresce, sendo 
assim, o banco de dados de soluções ficará cada vez mais completo, possibilitando que o analista resolva a 
solicitação mais rapidamente e com maior precisão.  Tem potencial para atingir grandes mercados, como 
o software é nas nuvens e todas as empresas pesquisadas tem acesso à internet, ele pode ser contratado e 
acessado por diversas empresas. 
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TECNOLOGIAS DE REALIDADE VIRTUAL EM FUNÇÃO DA SOCIEDADE
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Introdução e Objetivo: Este trabalho tem por objetivo analisar os aspectos positivos que 
a tecnologia de Realidade Virtual pode trazer á sociedade. A Realidade Virtual é um am-
biente, que proporciona aos usuários, uma experiência de exploração a um mundo total-
mente diferente do que conhecemos e, para ter acesso a esse, são utilizadas tecnologias 
de interfaces avançadas entre o usuário e um sistema computacional. Atualmente existe 
duas empresas competindo por esse espaço da RV, a Microsoft com os óculos de realidade 
virtual chamado HoloLens e a Sony com o Morpheus. Criado a princípio para ser uma fer-
ramenta de interação entre gamers e jogos, os óculos que te levam para dentro dos jogos, 
é uma aposta que mudará o conceito “joguinhos é coisa de crianças”. Além da Realidade 
Virtual, existe também a Realidade Aumentada, que é mais avançada que a RV, pois são 
projeções virtuais no ambiente real, que podem ser extremamente úteis em operações 
cirúrgicas, como o holograma de um coração a ser operado, ou seja, o cirurgião identifica 
através de um holograma idêntico ao coração do paciente analisa o que deverá ser feito. 
Metodologia: Este trabalho caracteriza-se por uma pesquisa exploratória, cuja finalidade 
é compreender como a inserção de um ambiente virtual pode auxiliar no aprendizado, na 
área da saúde entre outras, e consequentemente se tornar um grande investimento para 
empresas voltadas a tecnologia para um futuro próximo. Resultados: Este tipo de tecno-
logia, traz diversos benefícios, sendo que alguns, são voltados para a área da saúde, outros 
para o uso militar para treinar os soldados em combate e para curar fobias, e também vol-
tada para o ensino de futuros profissionais como em uma aula de anatomia, para que não 
precise da utilização de cadáveres. Considerações Finais: Com essa pesquisa foi possível 
identificar que o uso do ambiente de realidade virtual trará diversos benefícios a todos os 
tipos de pessoas, e futuramente promoverá um grande impacto na sociedade.

Palavras-Chave: Realidade Virtual, Ambiente, Tecnologia.
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RESUMO:

O coração, um órgão vital, está entre os órgãos mais importantes do corpo humano. Dentre 
os diversos exames existentes na medicina para avalia-lo, destaca-se o eletrocardiograma 
para o qual o paciente precisa se deslocar para a realização do exame. Neste sentido, a grande 
preocupação que existe hoje em dia é o desenvolvimento de sistemas que permitam levar 
de forma online a situação do paciente junto ao seu médico especialista. Pensando nisso, a 
computação ubíqua pode ser uma alternativa viável com o desenvolvimento de um sistema 
que permite o monitoramento de pacientes à distância, com eficácia no monitoramento car-
díaco, sem que haja necessidade dele sair de casa. Isso, permite uma possível transmissão de 
informações em tempo real, sem a necessidade do contato físico entre o paciente e o médico. 
Para o desenvolvimento deste sistema foi considerada a criação de um hardware associado a 
um software, sendo que o hardware será composto de microcontroladores que permite co-
municação com os eletrodos colocados no paciente para geração dos dados. O software fez 
todo o tratamento dos dados e plotagem em um gráfico tornando eficiente quando aplicado 
na computação ubíqua, fazendo possível a utilização dessa computação de forma onipresen-
te no dia-a-dia de seus usuários, resultando em uma solução inovadora para área médica. 

Palavras-chave: coração, eletrocardiograma, monitoramento cardíaco, microcontrolado-
res, computação ubíqua.

ABSTRACT: 

The heart, a vital organ, is among the most important organs of the human body. Among the 
various tests in medicine to assess it, there is the electrocardiogram for which the patient needs 
to move to the exam. In this sense, the great concern that exists today is the development of 
systems to take online fashion the patient’s situation from your medical specialist. Thinking 
about it, ubiquitous computing can be a viable alternative to the development of a system for 
monitoring patients remotely, effectively in cardiac monitoring, with no need for him to leave 
home. This allows a possible transmission of information in real time without the need for 
physical contact between the patient and the doctor. For the development of this system was 
considered the creation of an associated hardware to software, where the hardware is compri-
sed of microcontroller which allows communication with the electrodes placed on the patient 
to generate the data. The software did all the processing and plotting on a graph making effecti-
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ve when applied in ubiquitous computing, making it possible to use this computing ubiquitous 
manner in day-to-day life of its members, resulting in an innovative solution for the medical 
field.Keywords: genetic algorithm, traveling salesman problem, optimization.

Keywords: heart, electrocardiogram, cardiac monitoring, microcontrollers, ubiquitous 
computing.

INTRODUÇÃO

O coração, que é um órgão vital, está entre os mais importantes do corpo humano e sua 
grande função é bombear o sangue adequadamente para todos os outros órgãos. 

Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2009, as 
doenças cardiovasculares representam hoje no Brasil cerca de 40% das mortes registradas. 
Com isso, o acompanhamento do sistema cardíaco se faz cada vez mais necessário para 
prevenção ou acompanhamento de determinadas doenças. 

Segundo dados da Pan American Health Organization (PAHO) em 2014, as doenças car-
diovasculares causam 17,3 milhões de mortes no mundo a cada ano, afetando todas as 
idades e grupos populacionais, as quais em torno de 80% atingem pessoas de baixa e 
média renda, tornando-se a principal causa de morte do mundo. O Brasil fez um com-
promisso juntamente com outros 194 países com o objetivo de reduzir 25% das mortes 
prematuras por doenças cardiovasculares até 2025.

Hoje, dentre os diversos exames cardíacos existentes na medicina, destaca-se o eletro-
cardiograma (ECG) como o mais indicado para o diagnóstico ou acompanhamento de 
doenças cardiovasculares por ser mais barato e obter resultado eficiente. 

Este exame apresenta o benefício de ser indispensável a presença de um especialista, já 
que um médico generalista está apto a realizá-lo e interpretá-lo. No entanto, é realizado, 
tanto em serviços de saúde privado quanto público, com a necessidade do deslocamento 
do paciente para realização do exame, pois o mesmo ainda não é realizado em ambiente 
domiciliar. Assim, a grande preocupação que existe é o desenvolvimento de sistemas que 
permitam levar de forma online a situação do paciente junto ao seu médico especialista.

Neste sentido, a computação ubíqua é um sistema que está cada vez mais presente na evo-
lução do ser humano e permite integrar a tecnologia à vida das pessoas de tal forma que 
esta computação esteja em todos os locais.  O principal objetivo deste modelo computa-
cional é compartilhar dados de pessoas através de redes inteligentes.

Com os índices de mortalidade e de doenças cardiovasculares cada vez mais elevados, 
surge a necessidade de acompanhamento aos pacientes.  Logo, visando a grande aplicabi-
lidade da computação ubíqua e a grande importância do acompanhamento da frequência 
cardíaca propõe-se a criação de um equipamento de monitoramento cardíaco à distância 
através da computação ubíqua.  
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O projeto baseia-se na criação de um aparelho que conectado ao paciente envie ao 
médico informações como eletrocardiograma e frequência cardíaca, sem a necessida-
de de contato físico entre ambos. Todos os dados poderão ser transmitidos em tempo 
real, pela internet de forma online, através de um sistema inteligente que será acessa-
do pelo médico.

Sendo assim, o desenvolvimento deste sistema permitirá o monitoramento de pacientes à 
distância, sem que haja necessidade dele sair de casa. Este sistema facilita o acompanha-
mento médico ao paciente e possibilita uma maior facilidade na troca de informações. 

Desenvolveu-se neste trabalho, o protótipo de um equipamento eficaz no monitoramento 
cardíaco à distância, que permite uma transmissão de informações em tempo real, poden-
do, assim, predizer quando será necessário ou não um atendimento com urgência.

MATERIAL E MÉTODOS 

Dentre as diversas maneiras de se recolher os estímulos elétricos gerados pelo coração, 
selecionou-se o método para locação dos sensores através de estudos em bibliografias 
que mostravam a grande utilidade e praticidade do procedimento pelo Triângulo de Ein-
thoven. Entre as doze derivações existentes este método analisa seis. Esta técnica utiliza 
menos sensores adaptados ao corpo e melhor manuseio com os sinais gerados.

As derivações bipolares representam uma diferença de potencial entre dois locais selecio-
nados: (A) DI = diferença de potencial entre o braço esquerdo e o braço direito, (B) DII = 
diferença de potencial entre a perna esquerda e o braço direito e (C) DIII = diferença de 
potencial entre a perna esquerda (LL) e o braço esquerdo (LA), conforme pode ser anali-
sado na Figura 1.

Figura 1 - Os três pontos equidistantes do coração (BD= braço direito, BE= braço esquerdo, PE= Perna 
Esquerda) compondo as três derivações bipolares (D1,D2, e D3) de Einthoven. Fonte: ANDRÉA et al. (2004).

Portanto, delimitou-se os membros nos quais seriam realizados a captação dos sinais elé-
tricos gerados pelo coração. Neste método, os eletrodos devem ser colocados acima dos 
pulsos e tornozelos, como citado anteriormente. Os eletrodos escolhidos para este traba-
lho são de fácil manuseio, podendo ser colocados pelo próprio usuário.
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Recursos computacionais eficientes foram adotados para a realização do monitoramento. 
Dentre eles, a computação ubíqua se destacou por ter fácil adaptação de conteúdo para 
dispositivos móveis, visto que, ela mesma permite que a computação esteja integrada no 
mundo físico. Recursos computacionais eficientes foram adotados para a realização do 
monitoramento. 

Para realização deste trabalho, decidiu-se realizar o monitoramento utilizando o Arduino 
Mega 2560, baseado no processador ATMEGA2560. Escolheu-se este microcontrolador 
por possuir uma plataforma computacional física de código aberto e, por utilizar software 
e hardware open source. Além disso, ele é um dispositivo capaz de armazenar os códigos 
de aplicações criados em um ambiente próprio de desenvolvimento, podendo realizar as 
funções armazenadas sem a necessidade de um computador.

Utilizou-se a placa de circuito impresso denominada Shield para estender a funcionalida-
de do Arduino e fazer o conversor dos sinais de entrada de Analógicos para Digitais. Essa 
placa em especifico, foi desenvolvida pela OLIMEX com o intuito de abranger a aplicação 
do Arduino. 

Conforme pode ser observada na Figura 2 a placa Shield foi plugada no topo da placa 
Arduino para estender sua aplicação quando relacionada ao propósito de monitoramento. 
A montagem foi realizada de maneira simples, pois a Shield já vem com conectores adap-
tados para serem montados com outras placas.

Figura 2 - Placa Shield conectada ao Arduino.

A placa Shield permite que sejam conectados a ela eletrodos, mais conhecidos como sen-
sores, que neste caso foram destinados a captar pulsos gerados pelo coração, esses eletro-
dos.

Os sensores já vêm com a especificação de onde devem ser alocados (braço direito, braço 
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esquerdo e perna esquerda) e ao serem colocados no corpo captam os sinais gerados pelo 
coração e os enviam para a placa Shield, que em comunicação com o Arduino interpreta 
os dados fornecidos.

Para geração desses dados é necessário que o paciente esteja conectado ao sistema. Na 
Figura 3 é mostrado o diagrama do princípio de funcionamento do sistema.

Figura 3 - Diagrama do princípio de funcionamento do sistema.

Os sinais gerados pelos eletrodos são enviados para o Shield de ECG, o qual é responsá-
vel por converter os sinais elétricos em dados digitais para o modulo do Arduino Mega 
2580. Os dados recebidos pelo Arduino são enviados para o computador que possui um 
sistema responsável por receber e tratar os dados, realizando o processamento dos dados 
recebidos. 

A interface gráfica do Software do Visual foi desenvolvida em C# com o objetivo de tratar 
os sinais recebidos para geração de gráficos e cálculo do bpm. 

Para que seja atestada a confiabilidade do sistema em uma aplicação prática, ou seja, para 
verificar se a precisão de um diagnóstico a partir de um sistema como este é aceitável, 
foram escolhidos 2 métodos de validação. Foram validados dois dos principais aspectos 
do ECG, que são a frequência e a forma de onda. Foram comparados os resultados eletro-
cardiográficos gerados com o protótipo criado para este trabalho com eletrocardiogramas 
realizados por clinicas particulares e que possuem a presença de um especialista.

Após ser realizado o teste com o protótipo, os dados foram comparados com exame físico 
da frequência cardíaca realizado por um médico, que considera dados semiológicos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

O protótipo foi desenvolvido para possibilitar a transmissão, em tempo real de dados car-
díacos de um paciente para seu médico sem a necessidade do contato físico entre ambos. Os 
dados gerados durante os testes foram computados e analisados. Abaixo, seguem os dados 
recolhidos de pacientes de faixas etárias diferentes e alguns com problemas cardíacos.

Para este caso foi analisado o protótipo sem estar conectado ao paciente. Na Figura 4 po-
de-se observar a inexistência do sinal eletrocardiográfico e que os batimentos cardíacos 
estão zerados, pois os sensores de teste não se encontram conectados ao paciente.

Figura 4 - Sensores não conectados aos pacientes.

Pode ser observado na Figura 5 o sinal gerado quando os sensores não estavam conecta-
dos ao paciente. Notou-se então, a eficiência do protótipo quando analisado sem contato 
com o paciente, pois o mesmo não gerou dados falsos. Foram diagnosticados alguns sinais 
ruidosos por interferência de materiais que se encontravam próximo aos sensores.
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Figura 5 - Sinais gerados sem a presença do eletrodo.

Para os demais casos foram analisados pacientes de idades diferentes e casos clínicos di-
ferentes. Os dados aqui apresentados foram analisados juntamente com a presença de um 
médico.

Quando realizado o exame em uma paciente sem nenhuma doença prévia conhecida, 
como mostrado na Figura 6. Pôde-se observar que não houve nenhuma alteração pato-
lógica no eletrocardiograma. Foi possível perceber claramente a onda P antes do QRS e 
posteriormente a onda T. 

Figura 6 - Mulher de 22 anos de idade sem problemas cardíacos.

Em comparação a um ECG realizado por uma clínica particular, observou-se a semelhan-
ça de todas as ondas citadas na figura anterior (Figura 6), como pode ser observado na 
Figura 7. Pode-se dizer que este eletrocardiograma estava com ritmo sinusal regular, ou 
seja, dentro dos parâmetros da normalidade. Verificou-se também a frequência cardíaca 
no exame físico através do pulso do paciente, que se mostrou semelhante à mostrada pelo 
protótipo.
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Figura 7 - Eletrocardiograma sem alterações.

A Figura 8 apresenta os dados gerados quando realizados na mesma mulher de 22 anos 
sem problemas cardíacos, porém após um esforço físico. Pode-se observar que houve mui-
ta interferência no início do traçado, porém a onda P, o complexo QRS e a onda T foram 
nitidamente perceptíveis e a única alteração que percebeu-se foi uma taquicardia sinusal, 
ou seja, o coração estava batendo mais rápido, porém sem causar nenhuma alteração no 
traçado do eletro, apenas um aumento nas interferências. Verifi cou-se também a frequên-
cia cardíaca no exame físico através do pulso do paciente, que se mostrou semelhante à 
mostrada pelo protótipo.

Figura 8 – ECG após esforço físico.

Na Figura 9 analisaram-se as ondas e registro de bpm gerados quando testado em um 
paciente previamente hígido. Foi possível observar a onda P, o complexo QRS e a onda 
T. Pode-se perceber que a frequência cardíaca estava dentro do padrão da normalidade, 
a mesma foi comparada a frequência encontrada no exame físico do paciente, através dos 
pulsos, e foi encontrada uma semelhança nos achados. Não foi encontrado nenhuma alte-
ração patológica evidente no exame.  
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Figura 9 - Homem de 27 anos de idade sem problemas cardíacos.

Quando os eletrodos foram colocados de maneira errada, ou seja, invertidos, a onda tam-
bém foi invertida, isto pode ser observado na Figura 10. Isso ocorreu devido à inversão 
da polaridade, sendo que o braço esquerdo é positivo e o direito negativo. Com isso, se 
o ECG fosse realizado de maneira correta mostraria uma deflexão positiva, ficando aci-
ma da linha de base. Na inversão desses polos a deflexão registrada foi negativa, ou seja, 
abaixo da linha de base. A frequência do exame não foi alterada, porém o seu traçado sim, 
causando um resultado falso positivo de alteração do ECG. Essa frequência foi comparada 
com o exame físico dos pulsos do paciente, no qual foi observada uma semelhança entre 
os dois resultados.

Figura 10 - Homem de 27 anos de idade sem problemas cardíacos utilizando sensores invertidos.

Observa-se na Figura 11 o resultado quando analisado em uma paciente de 57 anos de 
idade sem problemas cardiovasculares. Pôde-se perceber a presença da onda P, o comple-
xo QRS e a onda T nitidamente. A paciente estava totalmente assintomática. Frequências 
cardíacas baixas é um achado comum em pacientes idosos. Foi verificado também que a 
frequência cardíaca no exame físico através do pulso do paciente, que se mostrou seme-
lhante à mostrada pelo protótipo.
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Figura 11 - Mulher de 57 anos de idade sem problemas cardíacos.

Conforme os dados relatados na Figura 12 realizou-se o exame em uma paciente que uti-
lizava Marca-passo. Observou-se uma alteração encontrada em todo paciente portador de 
Marca-passo, que é a Espícula de Marca-passo. Após o exame, pôde-se perceber a presen-
ça do complexo QRS e posteriormente a onda T. Não foi possível ver a onda P, pois a es-
pícula é formada ela, ocultando-a. Observou-se também uma bradicardia com frequência 
abaixo de 50bpm, o que pode ser normal para usuários de Marca-passo. Foi verificada a 
frequência cardíaca no exame físico através do pulso do paciente, que se mostrou seme-
lhante à mostrada pelo protótipo.

Figura 12 – Mulher com 76 anos portadora de Marca-passo.

Na Figura 13 pôde-se verificar a semelhança do exame realizado pelo paciente em uma 
clínica particular com o exame realizado pelo protótipo, mostrado na figura anterior. Ob-
servou-se a presença das Espículas de Marca-Passo antes do QRS e foi notado que, entre 
os dois batimentos estimulados pelo Marca-passo, há um batimento fisiológico, que não é 
observado às espículas de Marca-passo.
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Figura 13 – ECG realizado em consultório do paciente portador de Marca-passo.

Logo, pode-se observar que para todos os dados coletados e estudados pode-se perce-
ber a presença do complexo QRS e a semelhança da forma de onda quando comparado 
com exames realizados por clinicas particulares. O sistema também se mostrou eficiente 
quando testados em pacientes com problemas cardiovasculares. Os dados semiológicos 
realizados por um médico durante o teste nos pacientes confirmaram eficiência do sis-
tema quando 

CONCLUSÃO

Com os resultados deste trabalho, observa-se que é possível a utilização de ferramentas 
livres, como software e hardware open Source, garantindo o baixo custo do projeto, além 
de possuir uma grande comunidade de desenvolvedores e utilizadores. 

Com a rápida evolução tecnológica dos últimos anos nas áreas de telecomunicações, é pos-
sível aplicar tecnologias de transmissão que atendem a necessidade do projeto para os usuá-
rios. Pode-se assim, fazer com que este projeto seja eficiente quando utilizado na compu-
tação ubíqua, pois o mesmo se mostrou confiável para diagnóstico de diferentes tipos de 
frequência e plotagem gráfica dos sinais eletrocardiográficos gerados por um paciente.

As pesquisas aqui apresentadas possibilitam a aplicação eficaz do dispositivo em diversos 
tipos de pacientes, proporcionando uma grande contribuição para a telemedicina e, so-
bretudo, para possível monitoramento à distância, podendo assim, agilizar as informações 
de um paciente para o médico. Um grande incentivo para a utilização do dispositivo é a 
possibilidade de agilizar informações eletrocardiográficas às clínicas prevendo possíveis 
riscos, podendo assim, contribuir para a redução do número de óbitos no Brasil relacio-
nado às doenças cardiovasculares. 

Logo, conclui-se que o sistema de monitoramento cardíaco torna-se eficaz quando apli-
cado na computação ubíqua, fazendo possível a utilização dessa computação de forma 
onipresente no dia-a-dia de seus usuários, resultando em uma solução inovadora para 
área médica. 



1011

ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 4, N. 1/2015

REFERÊNCIAS

ANDRÉA, E. et al. O eletrocardiograma e a clínica. 1°ed. Rio de Janeiro –RJ, 2004, 730f. Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. Coordenação de População e Indicadores Sociais, 2009. 
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/indic_sociosaude/2009/
indicsaude.pdf> Acesso em: 14 de fevereiro de 2014.

O Dia Mundial do Coração 2013 preconiza hábitos de vida saudável desde a infância.Pan 
American Health Organization, 2014.Disponível em: < http://www.paho.org/bireme/index.
php?id=219%3Ao-dia-mundial-do-coracao-2013-preconiza-habitos-de-vida-saudavel-desde-a-
infancia&option=com_content>Acesso em: 20 de Fevereiro de 2014.




