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APRESENTAÇÃO 

O XIII Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, 

Cooperativismo e Economia Solidária (XIII SICOOPES) é um evento científico organizado e 

realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural e Gestão de 

Empreendimentos Agroalimentares (PPDRGEA) do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Pará em cooperação internacional com a Universidad de Alicante (Espanha) e 

Le Mans Université (França) que possibilita a análise, reflexão e debate interdisciplinar sobre 

a dinâmica do desenvolvimento rural sustentável, contribuindo significativamente para 

difusão e popularização dos conhecimentos científicos e tecnológicos, com base na realidade 

dos territórios rurais do Brasil aplicado ao movimento e prática da agricultura familiar, 

educação do campo, agroecologia, cooperativismo e economia solidária. 

O objetivo geral é de promover o intercâmbio entre professores, pesquisadores, 

estudantes da educação básica, tecnológica, profissional, graduação, pós-graduação e 

produtores rurais associados aos empreendimentos econômicos solidários rurais, a fim de 

potencializar a construção e a disseminação de conhecimentos sobre os saberes e práticas 

relacionados ao desenvolvimento rural sustentável nos territórios rurais.  

Os objetivos específicos são: a) Fortalecer o programa de pós-graduação em 

desenvolvimento rural e gestão de empreendimentos alimentares, por meio da cooperação 

internacional entre Brasil, Espanha e França; b) Debater a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinariedade, a partir da articulação dos diversos campos de conhecimento 

científicos e suas inter-relações entre a teoria e a práxis sobre as realidades empíricas das 

dinâmicas dos espaços rurais; c) Promover a divulgação e a melhoria da qualidade da 

produção científica e tecnológica, incentivando a inovação e a geração de conhecimentos; d) 

Promover um espaço de troca e disseminação de saberes e experiências de tecnologias e 

inovações sociais, colocando em prática as ideias e questões que envolvam investigação 

científica dos fenômenos aplicada a dinâmica dos territórios rurais; e) Refletir sobre 

potencialidades e desafios para construção de um novo padrão de desenvolvimento rural 

sustentável; f) Institucionalizar um espaço para debate e discussões sobre os estudos e 

pesquisas que envolvam o desenvolvimento de tecnologias e inovações sociais. 
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Resumo 

Os assentamentos rurais se tornaram um dos principais elementos do mundo rural na Amazônia Legal, 

representando quase um terço das terras usadas e quase 74% dos estabelecimentos rurais. O Estado do 

Pará concentra o maior número de famílias assentadas do país, com mais de 30% de sua área coberta 

por assentamentos, e historicamente tem sido considerado um dos estados que mais desmatam. Na 

busca do desenvolvimento rural efetivo, tornou-se premente pensar em alternativas produtivas 

factíveis e, claro, viáveis, que evitem o êxodo dos pequenos agricultores do espaço rural, fazendo-se 

necessário desenvolver e viabilizar a agricultura familiar na região.Uma das manifestações práticas da 

associação da reforma agrária à questão ambiental foi a criação do modelo de assentamento 

denominado Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS).Assim, este trabalho tem como objetivo 

analisar a implantação do Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Terra Nossa, no município 

de Altamira, estado do Pará, possibilitando assim o entendimento acerca de um novo modelo de 

reforma agrária, capaz de conciliar a atividade produtiva e o respeito ao meio ambiente. 

 

Palavras-Chave: Assentamento, Desenvolvimento, Desmatamento, Política. 

 
 

Abstract 

Rural settlements have become one of the main elements of the rural world in the Legal Amazon, 

representing almost a third of the land used and almost 74% of rural establishments. The State of Pará 

concentrates the largest number of settled families in the country, with more than 30% of its area 

covered by settlements, and has historically been considered one of the main deforestation states. 
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Searching for effective rural development, it became urgent to think of feasible and viable productive 

alternatives, which prevent the exodus of small farmers from rural areas, making it necessary to 

develop and potentialize family farming in the region.One of the practical manifestations of the 

association of agrarian reform to the environmental issue was the creation of the settlement model 

called the Sustainable Development Project (PDS).Thus, this work aims to analyze the implementation 

of the Terra Nossa Sustainable Development Project (PDS), in the municipality of Altamira, state of 

Pará, allowing to understand this new agrarian reform model, able to reconcile productive activity and 

respect for the environment. 

 

Keywords: Settlement, Development, Deforestation, Public Policy. 

 

 

1. Introdução 

As florestas tropicais abrigam os ecossistemas de maior biodiversidade e fornecem 

uma série de serviços ecossistêmicos. Eles desempenham um papel crucial nos processos 

ecológicos, climáticos e biogeoquímicos, bem como na preservação dos meios de subsistência 

humanos (AMIN et al., 2019). 

Entre os países florestais do mundo, o Brasil tem sido uma das principais fontes 

globais de perda de cobertura arbórea. No Brasil, a implementação de medidas de comando e 

controle, a expansão de áreas protegidas e intervenções nas cadeias de fornecimento de soja e 

carne bovina, como a Moratória da Soja, criada em 2006, reduziram significativamente o 

desmatamento na Amazônia nos últimos anos. Entre 2005 e 2013, a taxa anual de 

desmatamento no Brasil caiu 70% (SIMONET et al., 2019). 

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) monitora o desmatamento na 

floresta amazônica brasileira no âmbito do projeto: Monitoramento da floresta amazônica 

brasileira por satélite (PRODES), que realiza um mapeamento anual de áreas de 

desmatamento, ou seja, áreas onde a cobertura florestal foi completamente removida. Os 

dados do projeto PRODES são a base para o governo brasileiro estabelecer políticas públicas 

para reduzir o desmatamento. Apesar de ser um exemplo de sucesso na redução do 

desmatamento, o Brasil precisa diminuir ainda mais suas taxas anuais para estar em 

conformidade com o Plano Nacional de Mudanças Climáticas, uma vez que o projeto 

PRODES registrou um aumento das taxas anuais de desmatamento após 2012, quando a taxa 

mais baixa foi atingida (SILVA et al., 2020). 

Já em 2017, Brito et al. (2019) dispõem que o governo brasileiro revisou as regras do 

país sobre a regularização da posse da terra e esta nova lei ameaça os esforços para reduzir a 

perda florestal na Amazônia. Após uma redução significativa do desmatamento na região 

entre 2005 e 2012, as taxas anuais de perda florestal na região começaram a aumentar 

novamente, alcançando a taxa mais alta na última década em 2018 (7900 km2).  
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Inúmeros desafios levaram a um aumento na perda de florestas, incluindo, por 

exemplo, mudanças no código florestal, subsídios provisórios, crescente desemprego. À luz 

disso, as decisões atuais tomadas no Brasil em relação ao aumento do desmatamento na 

Amazônia requerem mudanças de política para que os ecossistemas e a biodiversidade globais 

não entrem em colapso (PENG et al., 2020). 

O Brasil tem uma longa história de lutas por direitos de propriedade na Amazônia. A 

política de reforma agrária no final dos anos 80 e início dos anos 90 criou incentivos 

crescentes para a violência entre invasores e entre invasores e proprietários de terras, pois a 

invasão de terras era uma técnica comum para obter controle e, eventualmente, um título para 

a terra. O desmatamento também era uma maneira de estabelecer a propriedade; os 

agricultores limparam grandes áreas de terra para mostrar que estavam em cultivo e que a 

terra havia sido reivindicada. Isso levou ao aumento dos níveis de derrubada de florestas e a 

conflitos violentos (LIPSCOMB e PRABAKARAN, 2020). 

Cerca de dois milhões de pessoas ocupam os 770.000 km
2
 de assentamentos oficiais 

na Amazônia - as mesmas áreas responsáveis por 30% de todo o desmatamento da Amazônia 

nos últimos anos. Historicamente, a pequena agricultura familiar tem sido negligenciada na 

modernização da agricultura brasileira. As altas taxas de desmatamento nessas propriedades 

resultam de baixa renda; falta de infraestrutura básica e apoio institucional; e acesso precário 

a assistência técnica, tecnologia agrícola e mercados. As práticas agrícolas atuais muitas vezes 

levam ao esgotamento dos nutrientes do solo, pois os agricultores carecem de assistência 

técnica, know-how ou recursos para programar novas práticas e investir em insumos. O 

resultado é uma baixa produtividade agrícola, que gera renda insuficiente e incentiva mais 

desmatamento a ganhar escala ou aumentar a produção (STABILE et al., 2020). 

Os assentamentos rurais, na análise de Silva e Vieira (2016), se tornaram um dos 

principais elementos do mundo rural na Amazônia Legal, representando quase um terço das 

terras usadas e quase 74% dos estabelecimentos rurais. O Estado do Pará concentra o maior 

número de famílias assentadas do país, com mais de 30% de sua área coberta por 

assentamentos, e historicamente tem sido considerado um dos Estados que mais desmatam. 

Na busca do desenvolvimento rural efetivo, tornou-se premente pensar em alternativas 

produtivas factíveis e, claro, viáveis, que evitem o êxodo dos pequenos agricultores do espaço 

rural, fazendo-se necessário desenvolver e viabilizar a agricultura familiar na região. Dessa 

forma, a partir da década de 1990, surgem os Projetos de Desenvolvimento Sustentável 

(PDS), implantados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) com 
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o objetivo de promover um novo modelo de reforma agrária, direcionado ao uso consciente e 

adequado dos recursos da floresta, baseado no modelo cooperativista (MACIEL et al., 2017). 

Assim, este trabalho tem como objetivo analisar a implantação do Projeto de 

Desenvolvimento Sustentável (PDS) Terra Nossa, no município de Altamira, estado do Pará, 

possibilitando assim o entendimento acerca de um novo modelo de reforma agrária, capaz de 

conciliar a atividade produtiva e o respeito ao meio ambiente. 

 

2. Metodologia 

Os aspectos teóricos e conceituais sobre a problemática ambiental em áreas de projetos 

de assentamentos foram obtidos por meio da análise de artigos científicos nacionais e 

internacionais, legislações, relatórios e publicações institucionais. 

Já em relação às informações sobre os assentamentos, estas foram obtidas através do 

Painel de Assentamentos, localizado no Portal do Instituto Nacional de Reforma Agrária- 

INCRA (http://painel.incra.gov.br/sistemas/index.php), tendo em vista subsidiar a pesquisa 

com informações consolidadas sobre o número de assentamentos existentes, áreas ocupadas, 

número de famílias assentadas, data de criação e situação dos assentamentos.  

 

3. A Relevância do Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) 

O Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) é uma nova modalidade de 

assentamento que vem sendo investigada, especialmente pela sua finalidade de promover e 

valorizar a sustentabilidade neste universo, o acesso a terra e a conjuntura familiar em suas 

diversas dimensões e relações. Essa foi criada por meio da Portaria do Instituto de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) nº 477/99, a qual define o PDS como uma 

modalidade de projeto de assentamento, de interesse socioeconômico ambiental, destinado às 

populações que envolvem ou que se disponham a desenvolver atividades de baixo impacto 

ambiental baseados na aptidão da área (ARRUDA et al., 2018).  

Desde sua concepção em 1999, conforme demonstrado por Porro et al. (2018), devido 

à ênfase ambiental, os chamados Projetos de Desenvolvimento Sustentável (PDS) contrastam 

com os Projetos de Assentamento (PA) convencionais. Dentre as modalidades de reforma 

agrária implementadas na Amazônia, o PDS proporcionaria condições para iniciativas de 

manejo florestal comunitário que contribuiriam para geração de renda, meios de vida locais e 

sustentabilidade ambiental. Neste artigo, o estudo detalhado da trajetória de assentamento, das 

atividades econômicas e do uso da terra em um PDS visa compreender o efeito de uma 
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iniciativa de manejo florestal comunitário em aspectos sociais (mobilidade espacial), 

econômicos (renda familiar) e ambientais (desflorestamento). 

Assentamentos ambientalmente diferenciados, como os do tipo PDS, constituem-se 

em um regime diferenciado de relação jurídica com a terra. Com o objetivo de garantir o 

cumprimento da função ambiental, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA) definiu que, para estes assentamentos, não há titulação de domínio da terra, mas 

apenas um Contrato de Concessão de Direito Real de Uso (CCDRU). Além disso, a adoção da 

Agroecologia e da cooperação como matrizes organizativas neste regime contratual aparecem 

como condições sinequa non para a permanência das famílias no assentamento (MELO et al., 

2016).  

Uma das manifestações práticas da associação da reforma agráriaquestão ambiental foi 

a criação do modelo de assentamento denominado Projeto de Desenvolvimento Sustentável 

(PDS). Os PDSs foram criados pela Portaria nº 477 de 04 de novembro de 1999, para atender 

a demanda por terra de comunidades extrativistas da região Norte. Essa modalidade de 

assentamento apresenta como característica diferenciadora um forte viés ambiental e a 

prevalência de áreas coletivas. Os princípios básicos norteadores destes projetos recaem no 

associativismo e na agroecologia como condição básica para a concessão do uso da terra e 

consequentemente acesso a crédito. 

Segundo o Incra, em um PDS, deve-se desenvolver atividades ambientalmente 

diferenciadas e dirigidas para populações tradicionais (ribeirinhos, comunidades extrativistas, 

etc.), e não há a individualização de parcelas (Titulação coletiva – fração ideal) e a titulação 

de responsabilidade da União (CAMARGO et al., 2016).  

Assim, apenas na primeira metade da década do século XXI, a proposta de Reforma 

Agrária diferenciada para a Amazônia, com novos instrumentos de regularização fundiária 

que contemplasse suas especificidades ambientais, foi ganhando corpo. Os chamados 

assentamentos ambientalmente diferenciados, e o Projetos de Desenvolvimento Sustentável 

(PDS) dentre eles, seria a solução para os agricultores sem-terra neste contexto, enquanto as 

concessões florestais absorveriam o empresariado do ramo, segundo as regras da Lei de 

Florestas Públicas (Lei Nº 11284/2006). Desde então, no âmbito do INCRA, na Amazônia e 

em todo Brasil, observou-se a criação de número significativo desses assentamentos 

ambientalmente diferenciados, com relevantes áreas e número de famílias beneficiárias. 

É importante lembrar, conforme destacado por Porro et al. (2016), que esses 

instrumentos de regularização congregando objetivos fundiários e ambientais estão 

conectados em um arcabouço geral, em que a meta final é o combate às mudanças climáticas, 
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ainda que agregando objetivos de justiça social através de distribuição de terras. Para tanto, 

estabeleceu-se todo um aparato ambiental, que engendraria a chamada ambientalização dos 

conflitos sociais. 

  

4. Resultados/Discussões 

O Pará é o estado da Amazônia Legal que mais detém projetos de assentamentos em 

seu território. Existem, atualmente, 1.132 Projetos de Assentamentos Rurais Federais, os 

quais foram criados e são gerenciados pelo INCRA, alojam 247.410 famílias, distribuídos em 

uma área de aproximadamente 230.000 km
2
. 

A partir da publicação da Portaria INCRA Nº 477/ 1999, foram criados 34 PDS no 

estado do Pará (quadro 1), distribuídos em duas Superintendências Regionais, que 

compreende 18 municípios, contanto com 9.604 famílias assentadas em uma área de 

18.007,88 km
2
, contabilizados no período de 2000 a 2020: 

Quadro 1- Projetos de Desenvolvimento Sustentável (PDS) criados no Estado do Pará 

SR 

 

Assentamento 

 

Município 

 

Criação 

 

SR 30 - Santarém/PA PDS Paraíso Alenquer 28/12/2005 

SR 30 - Santarém/PA PDS Mário B. P. Silva Aveiro 05/10/2006 

SR 30 - Santarém/PA PDS Maloca Curuçá 28/11/2005 

SR 30 - Santarém/PA PDS Nova União Itaituba 05/10/2006 

SR 30 - Santarém/PA PDS Nova Brasília II Itaituba 21/11/2006 

SR 30 - Santarém/PA PDS Laranjal Jacareacanga 27/12/2006 

SR 30 - Santarém/PA PDS Serra Azul Monte Alegre 19/10/2005 

SR 30 - Santarém/PA PDS Vale do Jamanxim Novo Progresso 12/12/2005 

SR 30 - Santarém/PA PDS Nelson de Oliveira Novo Progresso 06/06/2006 

SR 30 - Santarém/PA PDS Liberdade I Pacajá 17/10/2006 

SR 30 - Santarém/PA PDS Cupari Rurópolis 13/12/2004 

SR 30 - Santarém/PA PDS Divinópolis Rurópolis 13/12/2004 

SR 30 - Santarém/PA PDS Novo Mundo Rurópolis 13/12/2004 

SR 30 - Santarém/PA PDS Renascer II Santarém 28/12/2005 

SR 30 - Santarém/PA PDS Esperança do Trairão Trairão 05/10/2006 

SR 30 - Santarém/PA PDS Boa Vista do Caracol Trairão 23/11/2006 

SR 30 - Santarém/PA PDS Pimental Trairão 27/12/2006 

 

SR 31 - Altamira/PA PDS Brasília Altamira 23/11/2005 

SR 31 - Altamira/PA PDS Esperança Altamira 14/12/2006 

SR 31 - Altamira/PA PDS Mãe Menininha Altamira 14/12/2006 

SR 31 - Altamira/PA PDS Terra Nossa Altamira 03/06/2006 

SR 31 - Altamira/PA PDS Anapu I Anapu 05/10/2004 

SR 31 - Altamira/PA PDS Anapu IV Anapu 13/08/2004 

SR 31 - Altamira/PA PDS Ademir Fredericce Medicilândia 23/11/2005 
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SR 31 - Altamira/PA PDS Água Preta Placas 12/12/2005 

SR 31 - Altamira/PA PDS Castanheira Placas 12/12/2005 

SR 31 - Altamira/PA PDS Arthur Faleiro Placas 12/12/2006 

SR 31 - Altamira/PA PDS Avelino Ribeiro Placas 12/12/2006 

SR 31 - Altamira/PA PDS Horizonte Novo Porto de Moz 20/10/2006 

SR 31 - Altamira/PA PDS Castanheira II Senador José Porfírio 25/09/2014 

SR 31 - Altamira/PA PDS Itatá Senador José Porfírio 08/11/2006 

SR 31 - Altamira/PA PDS Ouro Branco Uruará 27/12/2006 

SR 31 - Altamira/PA PDS Irmã Dorothy Uruará 28/12/2006 

SR 31 - Altamira/PA PDS Santa Clara Uruará 13/10/2006 

Fonte: Painel dos Assentamentos INCRA (2020). 

 

Altamira, juntamente com São Félix do Xingu, lidera a lista dos municípios com as 

maiores taxas de incremento de desmatamento no Estado desde 2012 e, também, figuram 

como os maiores recebedores de repasses sob o ICMS Verde. Trata-se de um município que 

apresenta altas taxas de desmatamento e é constituído por territórios contíguos, 

compartilhando espaços protegidos (TUPIASSU et al., 2019) (figura 1): 

 

Figura 1- Localização do Município de Altamira (PA) 

 

 
 

Fonte: MMA/ MAPBIOMAS (2020). 

O município de Altamira possui nove projetos de assentamentos, sendo quatro 

Projetos de Assentamento Federal (PA), quatro Projetos de Desenvolvimento Sustentável 

(PDS) e um Projeto Integrado de Colonização (PIC). Dentre os Projetos de Desenvolvimento 

Sustentável (PDS), destaca-se o PDS Terra Nossa, criado em 03 de junho de 2006 e 

formalizado pela Portaria INCRA nº 03/2006. O assentamento está localizado entre os 
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municípios de Altamira e Novo Progresso, com acesso principal pela Rodovia BR-163 (figura 

2): 

 

Figura 2- Localização do Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Terra Nossa. 

 

 

Fonte: MMA, 2020. 

 

Inicialmente, a área delimitada para o PDS é de 1.491,4 km
2
, com previsão de 1.000 

unidades familiares beneficiárias. Entretanto, por meio de retificação no Diário Oficial da 

União no dia 13 de março de 2015, a área total do projeto foi alterada para 200,81 km
2
, com a 

instalação de 373 unidades familiares, sendo que, de acordo com informações coletadas junto 

a agentes locais, somente 161 famílias praticavam alguma atividade agrícola ou possuíam 

residência no assentamento (SILVA ET al., 2018). 

Devido uma parte de o assentamento ter sido criado em áreas que anteriormente 

abrigavam fazendas, as áreas de uso alternativo destinadas aos agricultores assentados contém 

em grande parte de sua extensão área de pastagem e área de Preservação Permanente (APP) 

degradadas. Para atuar na recuperação destas, houve a implantação no assentamento do 

Projeto Horizonte Verde (PHV), iniciativa do Instituto Socioambiental Floranativa, 

abrangendo agricultores do PDS Terra Nossa com o objetivo de implantar sistemas 

agroflorestais. Das 373 famílias previstas para serem beneficiadas com lotes rurais no PDS, 

apenas 161 famílias praticam alguma atividade agrícola ou possuem residência no 

assentamento (SANTOS ET al., 2018). 
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Quanto à ocorrência de desmatamento até o ano de 2018, 461,31 km
2 

de áreas 

desmatadas foram detectadas no PDS Terra Nossa. O avanço do desmatamento no 

assentamento acompanhou as tendências de crescimento enfrentadas pelo município de 

Altamira, o estado do Pará, tal qual como nos demais territórios da Amazônia Legal, onde as 

maiores taxas alcançadas remetem ao período anterior ao ano de 2009, mas com constantes 

oscilações a partir de 2013, conforme evidenciado na quadro 2: 

 

Quadro 2- Comparativo da Dinâmica de Desmatamento (2000-2018) 

                   Taxas de Desmatamento (km
2
) 

 

 
Anos Amazônia Pará Altamira PDS Terra Nossa 

2000 18.226 6.671 - 5.32 

2001 18.165 5.237 575.9 11.50 

2002 21.651 7.510 674.4 28.60 

2003 25.396 7.145 615.6 32.24 

2004 27.772 8.870 678.0 34.97 

2005 19.014 5.899 539.4 27.03 

2006 14.286 5.659 286.5 30.24 

2007 11.651 5.526 369.2 29.34 

2008 12.911 5.607 341.0 30.00 

2009 7.464 4.281 391.2 73.92 

2010 7.000 3.770 196.1 11.25 

2011 6.418 3.008 238.3 18.88 

2012 

 

4.571 1.741 229.9 13.39 

2013 5.891 2.346 296.0 26.60 

2014 5.012 1.887 293.9 9.56 

2015 6.207       2.153 308.6 10.76 

2016 7.893 2.992 409.5 12.15 

2017 6.947       2.433 224.8 10.51 

2018 7.536 2.744 435.0 19.43 

 

Fonte: PRODES/INPE, 2020. 

 

Em estudo desenvolvido por Nascimento ET al. (2019), foi possível verificar que 

apesar do pouco tempo de estabelecimento no assentamento e do pequeno tamanho da área 

em que os produtores trabalham, a terra está sendo utilizada para a produção agrícola 

principalmente voltada ao autoconsumo. Neste PDS, a área destinada ao uso alternativo é 

ocupada predominantemente por áreas de floresta primária. Considerando que essa área é 
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destinada à produção dos agricultores, atribui-se a manutenção da área de floresta e seu 

incipiente uso ao receio na retirada da floresta para desenvolvimento de outras atividades, 

devido à fiscalização de órgãos ambientais, embora o uso alternativo da área seja respaldado 

por lei. 

Tal realidade pode ser verificada no remanescente florestal disponível no PDS Terra 

Nova que, dentre os demais projetos de mesma modalidade no município, é o segundo com 

maior extensão disponível, culminando na área de floresta de 1000.48 km
2
, 67% de sua área 

total, como exposto no quadro 3: 

 

Quadro 3- Comparativo dos Projetos de Desenvolvimento Sustentável (PDS) no Município 

de Altamira (PA). 

 
 PDS TERRA 

NOSSA 

PDS 

BRASÍLIA 

PDS 

ESPERANÇA 

PDS MÃE 

MENININHA 

 

Ano de Criação 

 
2006 2005 2006 2006 

Área Total 

 
200,81 199,47 151,72 126,5 

Famílias Assentadas 

 
373 340 220 219 

Desmatamento até 

1997(km
2
) 

25.62(2%) 0.29 (0%) 0.58 (0%) 2.55 (1%) 

Total Desmatado em 2018 

(km
2
) 

461.31 

(31.45%) 

114.3  

(58.85%) 

44.4  

(24.65 %) 

70.35  

(36.36 %) 

Total Floresta em 2018 

(km
2
) 

1000.48  

(67%) 

78.18  

(39%) 

135.48 

 (75%) 

122.84  

(63 %) 

 
Fonte: PRODES/INPE, 2020. 

 

Entretanto, por meio de levantamento feito por Santos et al. (2018), foi evidenciada a 

ocorrência de incêndios florestais na região do PDS Terra Nossa, sendo ainda muito marcante 

o emprego do fogo nas práticas produtivas nos lotes. Tal constatação pode ser uma das razões 

que influenciam nas taxas de desmatamento ocorridas neste PDS (quadro 6), muito superiores 

às taxas ocorridas nos projetos de mesma modalidade no município. 

 

Quadro 4- Comparativo das Taxas de Desmatamento nos Projetos de Desenvolvimento 

Sustentável (PDS) no Município de Altamira (PA) 

 

 PDS TERRA 

NOSSA 

PDS 

BRASÍLIA 

PDS 

ESPERANÇA 

PDS MÃE 

MENININHA 

 

  2.30 0.00 0.91 
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2001 11.50 0.43 0.00 0.00 

2002 28.60 0.42 4.38 1.72 

2003 32.24 1.08 2.91 0.61 

2004 34.97 1.01 0.09 5.75 

2005 27.03 0.00 3.31 1.86 

2006 30.24 0.75 1.02 3.17 

2007 29.34 1.12 0.55 2.28 

2008 30.00 21.11 0.42 1.32 

2009 73.92 17.06 0.18 2.81 

2010 11.25 6.66 0.30 0.43 

2011 18.88 5.90 0.00 6.49 

2012 13.39 9.55 1.35 7.00 

2013 26.60 9.58 5.11 3.72 

2014 9.56 3.31 13.56 2.84 

2015 10.76 14.53 6.04 10.53 

2016 12.15 5.28 4.31 3.95 

2017 10.51 3.54 0.00 3.11 

2018 19.43 10.38 0.29 9.30 
 

Fonte: PRODES/INPE, 2020. 

 

Idealizado como proposta para combinar agricultura ao uso sustentável, visando a 

manutenção da cobertura florestal, a figura 3 expõe a influência do PDS Terra Nova como um 

forte potencial para resultar desmatamento na área em estudo: 

 

Figura 3- Evolução do Desmatamento no PDS Terra Nossa 

 

 
 

Fonte: MMA, 2020. 
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5. Considerações Finais 

A iniciativa de criação dos Projetos de Desenvolvimento Sustentável (PDS) visou 

reverter a lógica de desenvolvimento como crescimento econômico, com a adoção de um 

modelo capaz de conciliar a atividade produtiva e a conservação do meio ambiente. E, durante 

muito tempo, desconsiderou-se o fato de que toda e qualquer atividade agrícola, mesmo a 

realizada nos assentamentos rurais, constitui-se de alteração e transformação do meio natural. 

Dessa forma, esses empreendimentos devem ser concebidos em novos paradigmas, sendo 

assim instrumentos em um processo de desenvolvimento social, econômico e ambiental, em 

uma nova relação do homem, da sociedade e do uso da terra de forma sustentável.  

Em relação ao PDS Terra Nova, percebe-se a necessidade de articulação entre os 

atores envolvidos (assentados, Poder Público, organizações não governamentais), 

possibilitando assim a conscientização quanto às novas práticas produtivas necessárias, bem 

como o suporte técnico e financeiro compatível com a realidade desta modalidade de projeto, 

visando assim desenvolvimento econômico sustentável. 

Nota-se a necessidade de disseminar, desenvolver e avaliar esta ferramenta, 

verificando sua real viabilidade como uma alternativa com diretrizes que se apoiam no tripé 

que considera aspectos ambientais, sociais e econômicos, contornando os impactos negativos 

provocados por outros tipos de modalidades de projetos de reforma agrária. 
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Área Temática1: Desenvolvimento Rural Sustentável, Dinâmicas Territoriais e Conhecimentos 

Tradicionais 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo: O pensamento sistêmico busca a compreensão dos sistemas em sua complexidade com base 

em indicadores de sustentabilidade voltados à leitura de realidades locais. O objetivo deste trabalho 

consiste em refletir sobre a sustentabilidade em agroecossistema familiar no Assentamento João 

batista II, em Castanhal- Pará. Como propostas metodológicas foram consideradas os aspectos da 

realidade local, como: o processo de ocupação, marcos históricos do território e das famílias no 

assentamento. Além disso, foi realizada visitação in loco, observação não participante e caminhada 

transversal, foi adotada a ferramenta MESMIS e a aplicação de questionário semiestruturado. O 

agroecossistema estudado apresentou sustentabilidade regular, com nível médio igual a 5,0 (cinco). 

Houve destaque em dois indicadores analisados: a diversidade de espécies cultivadas alcançou o nível 

mais elevado (potencialidade) e o nível de organização do grupo familiar com nível inferior 

(limitação). A abordagemsistêmica ajudou na melhor compreensãoda interação de fatores 

multidimensionais, propostos pela ferramenta, e estão intimamente associadas ao projeto de vida do 

grupo familiar. A busca pela qualidade de vida e a conquista de um território justificam as motivações 

observadas, em especial no que se refere a capacidade de diversificação do agroecossistema. 

 

Palavras-Chave: complexidade; indicadores; realidade local. 

 
Abstract: Systems thinking search to understand systems in their complexity based on sustainability 

indicators related to reading local realities. The aim of this paper is to reflect on the sustainability of 

family agroecosystems in the João Batista II Settlement, in Castanhal-Pará. As a methodological 

proposal, aspects of the local reality were considered, such as: the occupation process, landmarks of 

the territory and families in the settlement. In addition, on-site visitation, non-participant observation 

and cross-sectional walking were performed; the MESMIS tool and the semi-structured questionnaire 

were applied. The studied agroecosystem presented regular sustainability, with an average level of 5.0 

(five). Two indicators were highlighted: the diversity of cultivated species with the highest level 

(potentiality) and family group organization level with the lowest level (limitation). A systemic 

reflection helped to understand the related factors as three dimensions proposed by the tool are closely 

associated with the family group's life project. A search for quality of life and the conquest of a 

territory justifies as motivations observed, in particular does not refer to the agroecosystem's 

diversification capacity. 
 
Keywords: complexity; indicators; local reality. 
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1. Introdução 

O termo sustentabilidade é utilizado em diferentes áreas do conhecimento, e 

geralmente está associado à manutenção e uso racional dos recursos naturais, incorporando 

elementos sócio produtivos, ambientais e econômicos (GOMES et al., 2017). Esse conceito é 

recente no contexto acadêmico e tem se mostrado polêmico, apesar da crise que gerou o tema 

apresentar-se de forma consensual entre os autores (SILVA, 2010). O termo sustentabilidade 

é dinâmico, de constante construção e transformações. Nesse caso leva-se em consideração a 

realidade a qual o termo está sendo aplicado, como o caso de agroecossistemas familiares que, 

requer uma análise aprofundada baseada em elementos qualitativos e também quantitativos.  

A modernização da agricultura, consolidada com o advento da dita Ciência Moderna 

(ocidental) no século XX, proporcionou debates mundiais relacionados a fragilidade de se 

depender de um único modelo de se fazer agricultura com base no controle de fatores de 

produção e artificialização da natureza. Almeida (1998) chama atenção para efeitos de ordem 

socioeconômica, mas especialmente em relação a perda significativa de biodiversidade 

natural. E todos estes problemas impulsionaram o debate para a busca de uma compreensão 

do que seria a sustentabilidade no processo de fazer agricultura, além do necessário resgate de 

relações menos danosas em humanos e natureza. 

Em outras palavras, reconhecer a complexidade dos sistemas produtivos (agricultura) 

seria um passo fundamental para uma mudança de atitude em relação a ideia de 

sustentabilidade e desenvolvimento humano. E para tanto, evoluir de uma visão disciplinar 

(monofocal) para umaótica transdisciplinar (multifocal) se mostrou um caminho promissor, 

especialmente no uso de enfoqueschamados “sistêmicos”.  

Na década de 1950, o pensamento sistêmico ganhou forçaem respostas às limitações da 

ciência disciplinar (paradigma normal), pautada em projetos reducionistas voltados a modelos 

gerais de se pensar o desenvolvimento rural. Na abordagem reducionista, a análise de um 

sistema, por exemplo, é feita de forma isolada por suas partes para compreensão do todo, 

criando assim uma análise de “subculturas” específicas (PINHEIRO, 2000). Essa crise tem 

origem nas dificuldades encontradas na comunicação entre os pesquisadores das várias áreas 

da ciência, sem mencionar o distanciamento da ciência para com os sujeitos que realização as 

atividades produtivas no campo. 

A ascensão do enfoque sistêmico se tornou evidente a partir do século XX, ocasionado 

com as mudanças ocorridas na ciência moderna (OZELAME; MACHADO; HEGEDUS, 
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2002; CAPRA, 1996; PINHEIRO, 2000). O termo refere-se a busca de proximidades com 

uma perspectiva holística para a ciência, “e a maneira de pensar passou a ser conhecida como 

pensamento sistêmico” (CAPRA, 1996). Dessa forma, a maneira de pensar o mundo ganha 

um olhar renovado, buscando superar a visão disciplinar e, consequentemente, reducionista 

para uma evolução de multidisciplinar para um horizonte holístico, em que se considera a 

totalidade do mundo e sua natureza nos impulsiona a compreender toda a complexidade 

envolvida na “trama” construída entre humanos e natureza.  

Destarte, reconhecer a complexidade aumentou o interesse da sociedade sobre temas 

como o do “desenvolvimento rural sustentável”, o que exigeconcepção de novas ferramentas 

metodológicas capazes de ampliar as dimensões envolvidas nos processos produtivos. Logo, 

foram concebidos indicadores multidimensionais de medição de estados de sustentabilidade e, 

de forma dinâmica, fizeram-se novas leituras derealidades locais para uma compreensão 

menos reducionista. 

A utilização de indicadores comoinstrumentos de coleta para mensuração da 

sustentabilidade tem sido recorrente, mesmo considerando que essa mensuração tem limites 

inerentes a própria complexidades dos fenômenos naturais e sociais. Para Maior et al. (2012) 

os indicadores possuem algumas características que os tornam eficientes, do ponto de vista da 

utilização, como por exemplo: mensurar diferentes dimensões; possibilitar a participação da 

sociedade e oferecer tendências locais.  

Dentre os indicadores de sustentabilidade conhecidos, a ferramenta Marca para 

Avaliação de Sistemas de Manejo de Recursos Naturais Incorporando Indicadores de 

Sustentabilidade (MESMIS), elaborada por Maseraet al. (1999) tem sido muito utilizada em 

contextos de agricultura familiar. A adaptação do MESMIS permite uma análise integrativa e 

sistêmica bem como a investigação dos aspectos positivos e negativos a partir de avaliações 

dos agroecossistemas familiares diversificados (SILVAET al., 2017).  

Nesse contexto, o objetivo desteartigo consiste em refletir sobre a importância de 

compreender o estado desustentabilidade deum agroecossistema familiar em Assentamento 

Rural, tendo como base indicadora multidimensional (social, ambiental e técnico-econômico) 

da realidade local. 
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2. Metodologia 

Como ponto de partida metodológica, considera-se fundamental o papel da agricultura 

familiar na Amazônia Paraense para o debate sobre desenvolvimento rural sustentável, 

proposto na área temática 1, pois a valorização dos conhecimentos locais dos agricultores(as) 

representa uma estratégia horizontal e dialógica bem como uma alternativa à proposta 

cartesiana da ciência moderna, visibilizando conhecimento tradicional dos agricultores(as) 

como aspecto fundamental para a discussão sobre diversidade e dinâmica produtiva em 

agroecossistemas familiares amazônicos. Além disso, análises práticas em estabelecimentos 

familiares no meio rural possibilitam a união entre o trabalho teórico e a sua aplicação em 

situações reais no contexto amazônico. Deste modo, rompe-se com a barreira disciplinar, 

respeitando as diferentes lógicas e visões a partir da execução do trabalho em conjunto, no 

qual se constrói um recorte sobre o todo, enfatizando as interações que ocorrem nos 

agroecossistemas com a intervenção humana. 

 

2.1. Ponto de partida do estudo 

O levantamento das informações, bem como a análise de realidade ocorreu em setembro 

de 2019, como parte integrante das atividades previstas para a conclusão da disciplina 

Avaliação da Sustentabilidade de Agroecossistemas Familiares, ofertada no programa de Pós 

graduação em agriculturas familiares– PPGAA. O estudo tem enfoque na abordagem 

qualitativa (MINAYO, 2001), sendo uma análise exploratória, com procedimentos voltados a 

pesquisa de campo, que consiste no aprofundamento de uma realidade específica (GIL, 2010).  

 

2.2 A área de estudo 

A pesquisa foi realizada no Projeto de Assentamento de Reforma Agrária denominada 

João Batista II, em Castanhal – PA, distante 68 quilômetros de Belém, capital paraense. O 

assentamento tem área total de 1.761,76 ha (GUILHERME JÚNIOR; NAHUM, 2014) 

integrando o total de 157 famílias. Esse assentamento é o primeiro da mesorregião do 

Nordeste Paraense consolidado a partir do envolvimento de um número relativo de famílias.  

A criação do assentamento foi efetivada por meio de famílias pertencentes ao 

Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra– MST PA em novembro de 1998, 

que realizaram o processo de ocupação das terras e instauraram o acampamento na região. A 

desapropriação de terra ocorreu em maio de 2000, logo o território foi reconhecido 

legalmente, e as famílias consolidaram a luta pela terra, com objetivo de manter espaço de 
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auto sustento através da produção agrícola. As famílias têm suas origens em diferentes 

Municípios do Pará, e viviam em áreas periféricas de cidades próximas como Ananindeua, 

Santa Isabel, Santo Antônio do Tauá e Marituba (ARAÚJO, 2005; SANT ‘ANA, 2013; 

ROCHA et al., 2017). Entre os presentes nos lotes do assentamento, este trabalho destaca a 

realidade socioprodutiva de um agroecossistema, cuja família reside há 7 anos, 

aproximadamente, no lote com área de 11 ha. Abaixo a localização territorial do assentamento 

João Batista II. 

 

 

Fonte. IBGE, citado por Guilherme Júnior e Nahum (2012). 

 

2.3 Etapas e procedimentos 

Como proposta de reflexão sistêmica acerca da sustentabilidade do agroecossistema 

familiar, inicialmente, houve um estudo teórico que auxiliou na compreensão da realidade 

local, destacando-se aspectos importantes como: o processo de ocupação, marcos históricos 

do território e das famílias no assentamento. Em um segundo momento, foi realizada uma 

visitação in loco, dinamizando o estudo com base na adoção da observação não participante 

(QUEIROZ, 2007) e da caminhada transversal (VERDEJO 2006).   

Em busca de uma leitura pautada na complexidade do agroecossistema familiar, 

adotou-se a ferramenta MESMIS, a qual possibilitou a aplicação de questionário 

semiestruturado, com perguntas direcionadas à caracterização dos aspectos sociais, ambientais 

e técnico-econômicos do agroecossistema, ou seja, deu-se ênfase ao perfil histórico e 

Figura 01. Localização do assentamento João Batista II, Castanhal, Pará. 
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sociocultural da família, detalhamento da unidade de produção, indicadores técnicos de 

manejo, aspectos de mercado, aspectos econômicos, associando-se informações consideradas 

importantes.  

As informações foram sistematizadas em um conjunto de indicadores relacionados às 

dimensões ambientais (manutenção da diversidade natural, diversidade de espécies cultivadas 

etc.); social (nível de organização, demanda de trabalho etc.) e econômica (economia familiar, 

eficiência do manejo etc.) onde em cada pergunta atribuiu-se uma nota em escalas entre 0 – 5 

– 10, sendo cada qual com respectivo grau de importância. Essas informações foram 

posteriormente organizadas em planilhas no programa Microsoft Excel 2010, para geração de 

gráfico demonstrativo da avaliação geral da sustentabilidade do agroecossistema analisado.  

No tocante ao exercício de análise de princípios agroecológicos, testou-se uma 

combinação de indicadores coletados com a ferramenta MESMIS, conforme quadro abaixo. 

 

 

 

3. Resultados/Discussão 

3.1 Um perfil histórico e sociocultural da família  

A família é composta pelo Sr. Manoel Baía (56 anos de idade, agricultor e vigia em 

escola), pela Sr.ª Sônia Maria (de 66 anos, servente em escola e esposa de Baía) e dois netos. 

O agricultor é natural de Curralinho- PA, na ilha do Marajó, e sua esposa natural de Belém-

PA. 

A relação entre a família e o MST-PA ocorreu em 1998 e oportunizou a realização do 

projeto de vida associado à obtenção de sua própria terra onde houvesse a possibilidade de 

diversificação da produção para o consumo familiar. Nesse cenário, Sr. Baía passou a fazer 

parte das articulações regionais envolvendo-se com a luta pela aquisição de terras em outros 

territórios da região. Porém, atualmente, o agricultor não participa e não mantém 

representação junto ao movimento no assentamento. Ressalta-se que, antes da chegada ao 

Princípios IDEAL Cálculo dos princípios do agroecossistema do Baía 

Autonomia 10,0 (Qualidade de vida + Diversidade de Espécies+ Eficiência do 

manejo+ Demanda de Trabalho) / 4 

Diversidade/resiliência 10,0 (Diversidade de espécies+ Eficiência do manejo + Limites 

impostos ao meio) / 3 

Equidade Social 10,0 (Qualidade de vida + Nível de Organização + Dívidas + Renda 

familiar) / 4 

Co-evolução 10,0 (Diversidade/resiliência =+Possibilidades de diversificação) / 

2 

Quadro 01. Cálculo dos princípios agroecológicos analisados junto ao agroecossistema familiar, no Projeto 

de Assentamento de Reforma Agrária “João Batista II”, Castanhal, Pará. 

 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

37 

assentamento, Senhor Baía desenvolvia atividades profissionais como trabalhador da 

construção civil em cidades como Belém, Ananindeua e Marituba. Em um longo período de 

militância e participação como acampado em outra cidade, o agricultor contribuiu para a 

construção dos lotes e para o fortalecimento da autonomia das famílias, incentivando-as a 

permanecer em suas terras no assentamento. Na ocasião, trabalhava de forma coletiva com 

outros assentados (núcleos de trabalho) em área com diferentes sistemas de produção, visando 

o fortalecimento do grupo na busca pela estabilidade das famílias e reprodução social. 

Esse fenômeno é mencionado por Raynaut (2018), o qual considera que para 

compreender o processo de mudanças das diversas relações sociais e as bases materiais 

existentes é necessário reafirmar o conceito de reprodução como elemento central da análise. 

Dentre estas, incorpora-se a reprodução social como um campo das relações sociais que 

abrange as instituições em suas diferentes naturezas e onde permanecem as estratégias do 

grupo. É indissociável da compreensão das mudanças estruturais, uma vez que por meio dela 

é possível conhecer os atores envolvidos e as estratégias que intervêm no sistema social. Já a 

reprodução material engloba os fenômenos que buscam o sustento do grupo por meio da 

combinação de fatores como procedimentos técnica empregados para sua exploração e 

representações subjacentes a tais técnicas.  

Como retorno do árduo trabalho do grupo, houve aquisição de um trator para a limpeza 

de áreas onde houve a implantação dos cultivos coletivos. Nesse contexto inicial de formação 

do assentamento o coletivo, enquanto organização social adquiriu um financiamento através 

do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF pecuária. Com 

isso, houve um processo de endividamento coletivo das famílias devido a aquisição do crédito 

junto ao banco. 

Com o processo de demarcação de terra, a aproximadamente sete anos, promovido pelo 

Instituto Nacional Colonização e Reforma Agrária - INCRA, a família foi realocada ao lote 

atual aonde construiu sua residência. Anteriormente, à chegada do Senhor Baía e família no 

lote, havia predominância de vegetação forrageira devido a implantação de pastos na antiga 

fazenda onde hoje é o assentamento. Por isso, não havia áreas de reservas com vegetação de 

médio ou grande porte, plantios de frutíferas ou áreas em regeneração. A paisagem foi (re) 

adaptada às necessidades do projeto de vida da família. Mesmo com poucos recursos 

disponíveis, houve o preparo de área para o plantio de mandioca e de feijão realizado pelo 

grupo familiar. Os diferentes sistemas de produção estabelecidos no lote foram sendo 
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implantados ao longo dos anos, onde se percebe a presença de plantios sazonais e culturas 

perenes.  

Both (2008) reforça que os agricultores familiares que mantém arranjos produtivos 

diversificados refletem a relação dinâmica do uso dos recursos naturais presentes no próprio 

estabelecimento e na localidade onde estão inseridos. A utilização adequada desses recursos 

tem um vasto significado, e cumpre um papel lógico na reprodução de famílias que ocupam a 

Amazônia, a exemplo das áreas de vegetação secundária. Portanto, as diversidades culturais e 

ecológicas presentes na Amazônia passam por uma série de (re) valorização do saber local, 

baseadas em princípios e oportunidades inerentes a realidade da trajetória tecnológica de base 

camponesa (COSTA, 2005). 

Com base em sua trajetória, pode-se se marcar elementos centrais do atual projeto de 

vida da família em análise. Tendo como objetivo geral, a família buscou o acesso da terra 

para viver em uma estratégia diversificada de produção e consumo. De suas escolhas e 

estratégias de trabalho no lote, a valorização da diversificação de espécies produtivas e a 

gestão da mão-de-obra familiar se destacam ao longo dos anos de construção do 

agroecossistema atual. 

Durante a visita in loco, observou-se que o lote apresenta uma área de preservação 

ambiental com total de 9 ha, composta por vegetação em regeneração com forte indícios de 

pasto inutilizado, devido ao histórico de uso da terra. Diante disso, a família buscou garantir a 

permanência no lote como o plantio de espécies vegetais de ciclo curto especificamente para a 

expansão da atividade olerícola. É notório que o projeto de vida da família relaciona-se 

fortemente com o histórico das relações sociais estabelecidas ao longo dos anos, 

especialmente com a inserção no movimento social protagonizado no assentamento. A família 

carregava o desejo de possuir uma terra, fixar sua residência, estabilizar sua família, e assim 

manter os sistemas de produção para plantar seu próprio alimento e fortalecer as atividades de 

criação animal. Nesse sentido, o lote representa o resultado dos anos de atuação e participação 

em representações sociais, assim como as conquistas observadas a nível do assentamento 

alcançadas ao longo dos anos como a escola, o posto de saúde, a melhoria das estradas, as 

áreas de lazer, entre outros itens que são refletidos nos indicadores de qualidade de vida do 

grupo familiar.   

Com 30 anos de existência o MST-PA, se consolidou como um importante movimento 

político de organização combativa, de enfrentamento aos interesses capitalistas do campo, de 

luta pela terra. Recentemente, vem assumindo a defesa de uma agricultura ecológica contrária 
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ao uso de agrotóxicos e da transgenia, com isso tem buscado uma forma de produção racional 

que permita a migração produtivista/tecnicista para outro baseado na perspectiva 

agroecológica com enfoque na sustentabilidade ecológica, sustentabilidade humana no campo 

e na equidade social, que contribua para que as famílias tenham garantia do autosustento, 

(BORSATTO; CARMO, 2013), assim como proporcionar a estabilidade socioeconômica do 

grupo familiar.   

No que se refere à produção agroecológica percebida como uma das bases produtivas 

da família analisada neste estudo, Caporal, Costabeber e Paulus (2011) inferem que como 

ciência integradora a agroecologia se nutre não só dos saberes reconhecidamente acadêmicos, 

mas também de conhecimentos tradicionais e empíricos dos agricultores e dos demais atores 

sociais envolvidos em processos de desenvolvimento rural. Em consonância com isso, o 

estudo realizado por Borsatto e Carmo (2013), aponta que através da agroecologia o agricultor 

deixa de ser visto como um mero objeto de análise, e passa a ser o sujeito que (re)cria sua 

própria existência, ao incorporar em seu ideário conceitos como o respeito e resgate da 

agricultura camponesa, a qual supera a lógica excludente e insustentável do capitalismo, a 

compreensão do balanço trabalho-consumo por oferecer respostas práticas para que os 

agricultores possam garantir sua reprodução social em seu território, assumido, dessa forma, o 

protagonismo na luta pelo direito de existir e reexistir no território. 

 

3.2 Análises do estado de sustentabilidade do agroecossistema  

A aplicação da ferramenta MESMIS, adaptada ao contexto local, permitiu umaanálise 

baseada em três dimensões: social, ambiental e técnico-econômica. As leituras sobre essas 

dimensões, distintas e complementares, ajudam a refletir sobre o estado atual de 

sustentabilidade do agroecossistema estudado. Segundo Masera et al. (2008), um ponto 

fundamental do MESMIS diz respeito à redução da distância entre a discussão teórica e a 

aplicação em questões práticas em determinada realidade, enfatizando a complexidade local. 

De maneira geral, o agroecossistema da família apresentou um estado atual de 

sustentabilidade, que em dado tempo e espaço referente à realização da pesquisa, é 

considerado regular, uma vez que a avaliação geral da sustentabilidade apresentou nível 

médio igual a 5,0 (cinco), considerado nível crítica pela ferramenta, conforme pode ser 

observado na Figuras 02 e 03 que ilustramo comportamento dos indicadores de cada 

dimensão avaliada. 
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Entretanto, a sustentabilidade do agroecossistema, também demonstrou um nível 

superior ao valor médio, refletindo a potencialidade do sistema, e um nível inferior, indicando 

limitação, em dois indicadores analisados. Esses indicadores são: a diversidade de espécies 

cultivadas, que alcançou o nível mais elevado igual a 10,0 (dez) e o nível de organização do 

Figura 02. Avaliação da sustentabilidade social (em azul), ambiental (em verde) e técnico-econômica (em 

vermelho) no agroecossistema da família, localizado no assentamento João Batista II, Castanhal, Pará. 

 

Figura 03.Comportamento dos indicadores multidimensionais no agroecossistema Baía, localizado no 

assentamento João Batista II, Castanhal, Pará. 

 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

41 

grupo familiar com nível inferior igual a 3,0 (três), menor do que o nível crítico (5,0) (Figura 

02). 

A diversidade de espécies cultivadas, com nível mais elevado de sustentabilidade, 

incorporaa diversidade e complexidade do agroecossistema familiar, dinâmico e mutável. 

Segundo Darolt et al. (2013), a produção agrícola em estabelecimentos familiares é mais 

diversificada, com diferentes sistemas de cultivos e criação, por conta disso o planejamento 

produtivo do grupo familiar torna-se mais complexo.  

A sustentabilidade associada à diversidade de espécies cultivadas não significa uma 

relação unidirecional, mas sim uma complexidade de dimensões com influência mutua entre 

os indicadores do agroecossistema familiar. É importante ressaltar que a análise com base em 

indicadores de sustentabilidade combate um contexto dicotômico que “[...] apresenta ainda o 

paradoxo do incremento nos índices macroeconômicos, mas de deterioração de índices 

socioambientais [...]” (GUIMARÃES; FEICHAS, 2009, p. 308). Assim, há o rompimento 

com a hegemonia da dimensão econômica e o reconhecimento das outras dimensões que são 

parte da mensuração relacionada à sustentabilidade do agroecossistema. 

Além disso, destaca-se que existe a possibilidade de diversificação (Figura 02) no 

agroecossistema com nível igual a 7,0 (acima da média), refletindo o interesse e vontade 

pessoal da família em expandir sua produção e manter os ensinamentos deixados por seus 

antepassados (pai e mãe), ribeirinhos dedicados à roça e ao extrativismo no município de 

origem, o que está relacionada ao projeto de vida familiar: “[...] ter um pedaço de chão como 

os pais.”. Menciona-se também as inferências de Silva et al. (2017), ao destacar a importância 

que a diversidade dos agroecossistemas tem na seguinte premissa: quanto maior a diversidade 

de atividades, maior seria a sustentabilidade da unidade familiar, sendo o contrário também 

verdadeiro, ou seja, a maior especialização produtiva, consiste no menor potencial de 

sustentabilidade.  

No lote analisado, observou-se a implantação de um sistema agroflorestal (SAF), 

introduzido nos últimos anos, composto por pupunha (Bactris gasipaes H.B.K), 

muruci(Byrsonima crassifóliaL. Rich.), açaí (Euterpe oleracea Mart.) com 250 unidades (un.) 

e cupuaçu(Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) K. Schum.) com 82 un., sendo as 

mudas de cupuaçu adquiridas em consequência ao projeto de viveiro desenvolvido no 

assentamento. Além dessas espécies frutíferas, houve a tentativa de expansão da área de 

cultivo com o plantio de mudas de cacau(Theobroma cacao L.), porém, devido à escassez 

hídrica algumas das mudas foram perdidas. O SAF, segundo relatou o agricultor, foi escolha 
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para aumentar as opções de frutíferas no lote, visto que parte da produção é comercializada 

nos períodos sazonais e gera uma renda complementar no orçamento das famílias.  

De acordo Dawson et al. (2013), o desenvolvimento de SAFs em estabelecimentos 

familiares é importante para a conservação da biodiversidade arbórea por promovê-la de três 

formas: o cultivo ou a manutenção de espécies arbóreas na paisagem da propriedade são 

reservatórios de biodiversidade; os produtos gerados pelas espécies cultivadas pelo agricultor 

no campo podem reduzir a exploração destes nas áreas de florestas naturais, assim como o 

agroecossistema pode servir de corredor natural; e a utilização das diferentes espécies pelo 

agricultor geram interesses em criar bancos de sementes e testes de campo objetivando a sua 

conservação. Dessa forma o SAF mostra-se como uma alternativa viável para a recomposição 

da biodiversidade local e também no processo de estabilidade do agroecossistema familiar. 

Além dos plantios, há a iniciativa de implantação de 9 canteiros destinados à produção 

de hortaliças,o que complementará a renda do grupo familiar, especialmente nas épocas de 

entre safra das frutíferas. Cabe destacar que a maioria das espécies cultivadas no lote é para 

satisfazer o autoconsumo familiar, visando a preservação ambiental dos arranjos produtivos 

locais, o fortalecimento da diversificação e a manutenção do projeto de vida da família. 

A eficiência do manejo (Figura 03), com nível superior à média, também é um fator que 

contribui para a diversidade de espécies cultivadas no agroecossistema familiar, pois uma das 

práticas realizadas no estabelecimento é a eliminação de partes das árvores de muruci com 

incidências de ataque de pragas ou doenças que ocasionam danos (ressecamento) aos galhos e 

às folhas da copa das árvores. Além disso, há eficiência no manejo do açaí e investimento no 

aumento de três variedades no plantio (açaí chumbinho, açaí Pará e açaí nativo do 

assentamento). Embora, a ausência de poço artesiano seja um fator limitante, dificultando a 

ampliação do número de árvores plantadas, aguarda-se o período chuvoso como alternativo à 

escassez hídrica para o plantio das mudas. 

Compreende-se que, com base em um processo analítico de retroalimentação do 

agroecossistema, são evidenciadas potencialidades do manejo (tratos culturais e incremento 

da diversidade de espécies) e as limitações (escassez hídrica) que aproximam ou afastam da 

sustentabilidade no interior do estabelecimento familiar, considerando a inter-relação dos 

processos ambientais, sociais e econômicos, em determinado tempo e espaço, que 

permanecem em mudança, indicando a capacidade de produção, de autorregulação, de 
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transformação e de resistência, sem perder sua funcionalidade dos agroecossistemas 

manejados. 

Recentemente, Senhor Baía iniciou a produção animal de suínos, tendo um 

investimento para engorda dos animais. Porém, houve perda devido à mortalidade de 44 

“bacorinhos” (filhotes), restando somente 6 para a venda. Destaca-se que o agroecossistema 

contém 3 matrizes, 8 novos leitões pequenos, os animais são alimentados com ração (obtida 

por compra), e mantidos em ambiente confinado, com instalação em alvenaria (3 baias) recém 

construída. Ainda há um bovino e três equinos como integrantes do agroecossistema familiar, 

criados soltos e alimentados em pasto, sendo tratados com everminação para eliminação de 

vermes intestinais. 

 

 

 

 

Outro ponto em destaque faz referência ao nível de organização do grupo familiar 

(Figura 01), que dentre os itens foi o que apresentou a menor média a baixo do nível crítico. 

Tal fator associa-se ao contexto social a qual a família é inserida. Sr. Baía, esteve envolvido e 

participou por um longo período do MST, como representante de uma associação do próprio 

assentamento e engajado nas lutas para permanecia de outras famílias. No atual contexto, 

Figura 04. Sistemas de criação e arranjos produtivos percebidos no agroecossistema Baía, localizado 

no assentamento João Batista II, Castanhal, Pará. 

 

Fonte: pesquisa de campo, 2020. 
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possuí idade avançada, relata alguns problemas de saúde, destina parte de seu tempo às 

atividades de seu lote e ao trabalho assalariado no assentamento. Com isso, deixou de atuar no 

movimento e, até mesmo, participar de reuniões para tratar de assuntos referentes às decisões 

coletivas. 

Sobre isto Guilherme Junior e Nahum (2014) apontaram a existência de limitações que 

condicionam a reprodução social das famílias no assentamento João Batista II, em especial ao 

que se refere as condições de produção, processo de comercialização e organização político-

social. Por exemplo, no local de pesquisa, a produção do agroecossistema é comercializada, 

duas vezes por semana, através de atravessadores nas feiras da cidade de Castanhal-PA. Além 

disso, existe um nível de organização que possibilita o transporte da produção realizado por 

meio do transporte coletivo do assentamento, sendo destinado o excedente da produção do 

lote às feiras, contribuindo para a geração de renda no grupo familiar. 

Ressalta-se que a performance  da economia familiar está marcada pela existência de 

rendas não agrícolas. As rendas oriundas do serviço externo ao lote, prestado tanto por Sr. 

Baía quanto Sr.ª Sônia, são relevantes para a renda familiar, ou seja, a família possui outras 

fontes de renda, sendo a principal através da venda da mão de obra em contrato de prestação 

de serviço escolar no próprio assentamento.Atualmente, entre os fatores limitantes estão a 

escassez hídrica devido à ausência de poço artesiano, a pouca mão de obra familiar para 

continuar com as atividades olerícolas como o plantio de cheiro-verde (Coriandrum sativum 

L), couve(Brassica oleracea L.) e pimentinha (Capiscum spp),e ampliar a capacidade de 

produção. Essa limitação também influencia na ampliação do plantio de mudas de açaí, 

disponíveis no estabelecimento e adquiridas a partir do projeto do viveiro realizado em 

parceria com o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará- Ideflor, e 

na diversificação dos sistemas agroflorestais. Deste modo, a renda não agrícola surge como 

alternativa aos pontos limitantes internos ao estabelecimento, os quais, também, estão 

relacionados tanto à escassez hídrica quanto à capacidade da força de trabalho. 

O endividamento familiar é um aspecto presente no agroecossistema familiar 

analisado, pois há dívidas contraídas devido a obtenção de crédito agrícola oficial pelo 

Pronaf. O valor foi repassado para cada núcleo familiar, em cédula mãe, atendendo aos 

moradores de área coletiva. Após a demarcação do lote pelo INCRA em área de pastagem e o 

fim da validade da Declaração de aptidão ao Pronaf (DAP), houve dificuldade na aquisição de 

novas linhas de crédito que possam aumentar o estado atual da sustentabilidade no 

agroecossistema familiar. Nesse sentido, para que haja uma política pública positiva como o 
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Pronaf, com caráter de intervenção  essencialmente local, é necessário conhecer melhor seus 

efeitos nos diferentes contextos e combinações das unidades familiares envolvidas, para 

tornar o conceito de sustentabilidade operativo, este precisa ser concebido na articulação entre 

os formuladores de políticas públicas e sujeitos locais, pois o endividamento familiar 

contraído com o Pronaf vai muito além dos riscos econômicos, esbarram em projetos 

familiares (SILVA, 2008). 

Em termos de princípios agroecológicos (Figura 4), nota-se que devido o estado 

“regular” dos indicadores avaliados, o agroecossistema em análise apresentou alguns desafios 

em termos de consolidação de um projeto realmente de autonomia e resiliente. A figura 03 

reforça valores “regulares” em termos dos quatro princípios centrais da perspectiva 

agroecológica. Em termos gerais, o princípio de Equidade Social foi o que apresentou os 

níveis mais baixos, quando comparado com os princípios de Autonomia, Resiliência e Co-

evolução. Nota-se também que o grau de diversidade existente no agroecossistema aponta um 

grande potencial de melhoria dos princípios em destaque. 
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Figura 4. Gráfico comparando princípios agroecológicos extraídos dos indicadores MESMIS, aplicados 

no agroecossistema da família Baía, localizado no assentamento João Batista II, Castanhal, Pará. 
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4. Considerações Finais 

O agroecossistema analisado apresentou-se como regular na avaliação de 

sustentabilidade. Destacaram-se dois indicadores na análise funcional: o primeiro relaciona-se 

à diversidade de espécies cultivadas que demostrou o maior índice entre as dimensões, 

sobretudo, em um cenário local com escassez hídrica e pouca mão de obra familiar como 

fatores limitantes; o segundo refere-se ao nível de organização do grupo familiar que está 

associado à participação em organizações sociais. 

A reflexão sistêmica auxiliou na compreensão de que os fatores relacionados à 

dimensão social, ambiental e técnico-econômica, propostas pela ferramenta, estão 

intimamente associadas ao projeto de vida do grupo familiar, bem como aos objetivos de 

longo e curto prazo. A conquista de um território para estabilidade da família e a busca pelo 

bem viver justificam as motivações que contribuem, em especial, para a capacidade de 

diversificação do agroecossistema. 

Portanto, o atual estado da sustentabilidade existente no agroecossistema familiar tem 

relação com a lógica de funcionamento no interior e no entorno do lote, possibilitando tanto o 

estímulo de pontos de destaques (diversidade de espécies) quanto a evidência de limitações 

(baixo nível de organização). Consequentemente, existem benefícios e perturbações que 

conduzem o agroecossistema à adaptação e à manutenção de sua funcionalidade, com base no 

objetivo da família e que tem rebatimento direto nos princípios agroecológicos 
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Área Temática 1: Desenvolvimento Rural Sustentável, Dinâmicas Territoriais e Conhecimentos Tradicionais 

 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

No Brasil, o fator que apresenta grande influência nos fluxos migratórios é o de característica 

económica, pois esse modelo força os indivíduos a se deslocarem de um lugar para outro em 

busca de melhores condições de vida, à procura de trabalho para suprir suas necessidades 

básicas de sobrevivência. Diante desse contexto, o objetivo geral dessa pesquisa é analisar o 

processo de migração na comunidade quilombola do rio Ipanema, a qual está localizada no município 

de Abaetetuba-PA. Dentre os objetivos específicos; Buscamos conhecer as contribuições que a 

migração trás para a comunidade; E identificar as principais consequências relacionadas ao processo 

da migração e verificar se houve transformação na dinâmica territorial da comunidade. Na 

comunidade Quilombola do Ipanema a migração pode ser explicada por vários fatores, tais como: 

casamento, problemas de saúde que apresentam uma frequência de 20 a 30%, há também os que 

migram para estudar, se apresentam em média de 30 a 40% , e ainda o fator econômico que equivale a 

60%, sendo este o principal fator, vinculado em melhores condições financeiras, sendo realizada pelos 

homens, os quais saem em busca de novas oportunidades de trabalho, e por não possuírem terra para 

produzir o seu próprio alimento. No que diz respeito as contribuições da migração para a comunidade 

Quilombola do Ipanema, começamos chamando atenção para as melhorias no modo de vida, 

principalmente relacionado a questão econômicas, aos aspectos das moradias, da alimentação entre 

outros. Mas essa mesma migração desencadeou uma série de problemas culturais, sociais, 

comportamentais e de convivência, principalmente familiar. A migração surge dentro da comunidade 

quilombola do rio Ipanema como uma alternativa de cunho econômico, na busca por melhores 

condições de vida. Contudo podemos perceber que, com o passar dos anos esta atividade passou a 

ocorrer às mudanças no convívio familiar. 

 

Palavras-chave: Comunidade Quilombola, Dinâmica Econômica e migração. 
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Abstract 

In Brazil, the factor that has the greatest influence on migratory flows is the economic characteristic, 

as this model forces them to move from place to place in search of better living conditions, looking for 

work to meet their basic survival needs. . Given this context, the general objective of this research is to 

analyze the migration process in the quilombola community of the Ipanema River, which is located in 

the municipality of Abaetetuba-PA. Among the specific objectives; We seek to know as contributions 

that migration brings to the community; And to identify the main consequences related to the 

migration process and to verify if there is a transformation in the territorial dynamics of the 

community. In the quilombola community of Ipanema, migration can be explained by several factors, 

such as: marriage, health problems that have a frequency of 20 to 30%, there are also those who 

migrate to study, they present an average of 30 to 40% , and also the economic factor that is equivalent 

to 60%, this being the main factor, linked in the best financial conditions, being carried out by men, 

who go out in search of new job opportunities, and because they do not have land to produce their own 

food . With regard to the contributions of migration to the Quilombola do Ipanema community, we 

began by calling attention to improvements in the way of life, mainly related to the issue of 

preservation, aspects of housing, food, among others. But this same migration triggered a series of 

cultural, social, behavioral and coexistence problems, mainly family. A wave of migration within the 

quilombola community on the Ipanema River as an economic alternative, in search of better living 

conditions. However, we can see that, over the years, this activity began to occur with changes in 

family life. 

 

Keywords: Quilombola Community, Economic Dynamics andmigration. 

 

1. Introdução 

No Brasil, o fator que apresenta grande influência nos fluxos migratórios é o de 

característica económica, pois esse modelo força os indivíduos a se deslocarem de um lugar 

para outro em busca de melhores condições de vida, à procura de trabalho para suprir suas 

necessidades básicas de sobrevivência. Sendo que uma das modalidades de migração mais 

comum no Brasil, é o êxodo rural, onde a população do campo se desloca com destino ás 

cidades. É evidente, que existe uma diversidade de experiências e grupos étnicos que 

compõem essas redes do cenário do processo migratório. 

Devido este acontecimento se fazer presente na comunidade Quilombola do Rio 

Ipanema, surgiu o interesse em fazer uma pesquisa para acompanhar os fluxos de migração 

nesse território, no período de 2000 a 2016, por julgar que nesse período houve um 

movimento grande de saída interna de algumas famílias, de jovens e principalmente dos 

homens de uma comunidade para a outra, para as cidades mais próximas e até mesmo outros 

estados, como por exemplo o Rio grande do sul. 

Então essa pesquisa tem como objetivo geral, analisar o processo de migração na 

comunidade quilombola do rio Ipanema, a qual está localizada no município de Abaetetuba-

PA, no período de 2000 a 2016. Dentre os objetivos específicos; Buscamos conhecer as 

contribuições que a migração trás para a comunidade; E identificar as principais 
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consequências relacionadas ao processo da migração e verificar se houve transformação na 

dinâmica territorial da comunidade. 

 

2. Metodologia 

Os caminhos metodológicos traçados para alcançar os objetivos da pesquisa, partimos 

darevisão bibliográfica, com a análise de livros e artigos que falam sobre migração. E 

também, com a realização da pesquisa de campo na comunidade. Foi realizada também 

observação participante, ou observação ativa, consiste na participação real do conhecimento. 

Utilizou-se como técnica a aplicação de questionário sem-estruturado, respondido por doze 

famílias, escolhidas a partir dos critérios de que fizerem parte do processo migratório. Aos 

quais foi apresentado também o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). 

3. Conceituando “migração” 

A migração faz parte do processo histórico brasileiro, desde o primeiro momento 

quando Analisando o processo histórico brasileiro, podemos observar que a sociedade 

camponesa, tinha sua vida ligada ao campo, mas a partir da industrialização esse processo 

sofreu modificações, pois muitos camponeses passaram a se deslocar para os locais urbanos, 

onde estavam concentradas as indústrias, passando assim a realizar um movimento de saída 

do campo para a cidade. Haas (2009) salienta que a migração deve ser considerada como um 

processo naturalmente vinculado com e constituindo a parte de um processo mais amplo, ou 

seja, o desenvolvimento econômico. 

 Como afirma Barbosa (2012). Um movimento migratório se constitui de uma corrente 

de seres humanos que se move de um ponto a outro, com a finalidade de trabalhar 

temporariamente, no decorrer de um período ou se instalar definitivamente. Esse processo 

acontece de acordo com a necessidade de cada pessoa e do local que se encontra nessa 

migração.  

A migração é o deslocamento de uma população de uma região para outra ou de um 

país para outro, Aurélio (2012), ou seja, é uma rota traçada através da saída individual ou 

coletiva de seu local de origem para outros locais. São deslocamentos que ocorrem em função 

dos desequilíbrios na distribuição de terras, trabalho, capital e etc. e devemos considerar que 

no processo da migração, as pessoas realizam escolhas em função das suas necessidades e de 

algumas causas. Essas causas são quase sempre de fundo econômico – “deslocamento de 
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atividades no espaço, crescimento diferencial da atividade em lugares distintos e assim por 

diante”. (SINGER, 1998 p.52).  

“O fenômeno das migrações aparece, portanto, estreitamente ligado ao da organização 

da economia e do espaço, vistos de um ponto de vista dinâmico”. (SANTOS, 2004, p. 306). 

Desta forma se observa um modelo típico de mudança na vida das pessoas que buscam uma 

nova forma de sobrevivência, e optam ou muitas vezes são forçadas a fazer parte do processo 

de migração, com o intuito de vencer as dificuldades da vida. 

“A migração é vista como fenômeno (relação processo) social, no qual a unidade de 

análise e fluxo composto por individuo de determinado grupo socioeconômico, que emana de 

estrutura societária geograficamente delimitada e não escolhas individuais”. (SOARES, 2002, 

p.13). O autor considera essa situação um tanto desagradável, ao considerar que estes homens 

precisem mudar de seu local para buscar sua economia em outro. É oportuno destacar que o 

fenômeno migratório pode ser dividido entre migrações internas e internacionais. É oportuno 

destacar que o fenômeno migratório pode ser dividido entre migrações internas e 

internacionais. 

4.  Resultados e discursões  

4.1-Processos de migração na comunidade quilombola do Ipanema no período de 2000 a 

2016 

Na Comunidade Quilombola do rio Ipanema o movimento migratório acontece de 

duas maneiras: famílias inteiras, onde estas deixam a comunidade e seguem para outros 

locais; e a migração apenas dos homens, estes por sua vez, vão sozinhos em busca de 

melhores formas sobrevivência pra si e sua família. Esta pode ser explicada por vários fatores, 

tais como: casamento, problemas de saúde que apresentam uma frequência de 20 a 30%, há 

também os que migram para estudar, se apresentam em média de 30 a 40%, e ainda o fator 

econômico que equivale a 60%, sendo este o principal fator, vinculado em melhores 

condições financeiras, sendo realizada pelos homens, os quais saem em busca de novas 

oportunidades de trabalho, e por não possuírem terra para produzir o seu próprio alimento. 

A partirde 2000, já se pode perceber um processo migratório, que foi a saída de um 

número significativo de pessoas, que equivale a 70% dos entrevistados relacionados aos 

jovens, os quais saíram da comunidade para Abaetetuba e Belém do Pará, em busca de 

emprego. Vargas (2009) considerou-se esse fenômeno migratório como condizente a uma 

etapa vital em que o jovem sai do núcleo familiar e parte em busca das aspirações 
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profissionais e de formação acadêmica. Visto que a maioria não possuía dezoito anos de idade 

e ainda não existia a lei de carteira assinada para doméstica. Então estes jovens passaram a 

desenvolver trabalho informal, sem carteira assinada e seus devidos direitos. 

Rocha-Trindade afirma que: “[...] os trabalhadores procuram as oportunidades de 

emprego que lhes proporcionem a maior retribuição.” (ROCHA-TRINDADE, 1995, p. 76). 

Para confirmar essa colocação, trazemos para o debate uma fala de uma mãe de família, a 

entrevistada M (32 anos), a qual relata “foi preciso a nossa família sair da comunidade para 

meu marido trabalhar, pois lá o que ele ganhava não era o suficiente para manter as nossas 

necessidades”. A partir dessa fala, temos a percepção de que há uma busca por melhores 

condições de vida, ou pelo menos, viver com mais dignidade.  

É uma migração decorrente de falta de trabalho assalariado, em seu local de origem. 

“Esse modelo de migração, é uma resposta a situações de desequilíbrio permanente e 

contribuem para agravar esses desequilíbrios econômicos e espaciais, geralmente em favor de 

zonas já evoluídas”. (SANTOS, 2004, p. 306). Quer dizer que os quilombolas migravam para 

locais onde se tinha pelo menos esperança de conseguirem um emprego.  

Destacamos aqui, que nos 2008, tivemos mais um processo de migração, vinculado a 

chegada do projeto do governo federal “luz para todos”. A partir da instalação da energia 

elétrica nas áreas próximas dessa comunidade, houve a necessidade de mão de obra local, 

então foram contratados pela empresa responsável, tantos homens desta comunidade como de 

comunidades vizinhas, para a realização de várias atividades, como: fazer a limpeza do local 

na mata, abrir pico, carregar porte e levantar o mesmo, com a ajuda de guincho, esticar fio, 

etc. Estes homens tinham possibilidades de ir e vim todos os dias para as suas casas. 

Com o termino das atividades e a conclusão do projeto nas comunidades próximas, 

foram chamados 30% dos homens do Ipanema para continuar na empresa. Mas estes teriam 

que trabalhar em outros locais na zona rural e teriam que ficar semanalmente ou mensalmente, 

e com isso passava até meses sem ver ou visitar a própria família. Migraram para outras 

comunidades bem distantes as suas de origem. 

No ano de 2010 tivemos um novo processo de migração, ancorado ao surgimento das 

lavouras de dendê, em locais como: no pontilhão, Moju e Tailândia, essa atividade 

impulsionou o fluxo migratório desses homens, onde pelo menos 60% dos entrevistados, 

migraram para esses locais. “As localidades e regiões, onde a atividade econômica está se 

expandindo, atrairão imigração em massa” (MYRDAL, 1968, p.53). De fato, estes homens 

deixavam suas famílias durante a semana, saindo no domingo à tarde e voltando para sua casa 
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apenas no sábado de tarde, se comunicavam apenas pelo celular, que é o meio de 

comunicação mais encontrado nesta comunidade para estas circunstancias.  

O trabalho nas lavouras de dendê, é vista como atividade arriscada porém necessária, 

onde é preciso que estes fiquem embrenhados na mata para realizar a tarefa de limpar o mato, 

plantar, adubar, colocar agrotóxico, coletar e fazer o carregamento da carreta com os frutos 

coletados. Segundo o entrevistado J (39 anos), “há uma imensa zona de risco, porque estamos 

sujeitos a adquirir doenças por insetos, ser picados por cobras, entre outras situações de risco 

que uma mata fechada pode causar”. Esses são alguns riscos que os homens enfrentam nos 

dendêzais, a pesar de ser um trabalho pesado, é algo necessário para ajudar na sobrevivência 

dessas famílias.   

É importante ressaltar que no ano de 2016, houve um novo processo de migração dos 

quilombolas relacionado as empresas para o Rio Grande do Sul, onde alguns homens foram 

fichados, para desenvolver atividades na construção civil, principalmente na área de montar 

andaime. Sendo que estes passavam seis meses para reencontrar sua família e passar apenas 

quinze dias e voltar novamente para o Rio grande do sul. Diante desse contexto podemos 

perceber que esses começam a conviver muito pouco fisicamente com a sua família, deixando 

a responsabilidade para a mãe, de educar e repassar os devidos valores para os seus filhos.  

4.2 Algumas das contribuições da migração  

No que diz respeito as contribuições da migração para a comunidade Quilombola do 

Ipanema, começamos chamando atenção para as melhorias no modo de vida, principalmente 

relacionado a questão econômicas, aos aspectos das moradias, da alimentação entre outros. De 

acordo com a entrevistada C (33 anos): “a situação financeira melhorou muito, melhorou a 

alimentação, sobrou dinheiro para a construção de nossa casa e para comprar o que 

necessitávamos como geladeira, fogão, televisão, etc. Assim podemos constatar, que a 

questão da alimentação citada pela entrevistada melhorou, não só pela quantidade, mais 

também pela diversidade, já que as famílias teriam maior possibilidade para comprar.  

Segundo o entrevistado J (39 anos), ”a vida financeira ante de nó viajar era muito 

difícil, havia muito pouco para dar pra família, por essa razão morávamos com os outros”. 

Podemos perceber a partir do relato do entrevistado, que antes do processo da migração, era 

muito comum as famílias morarem juntas, ou seja, de “favor”, este termo era muito aplicado 

pelos moradores, que necessitavam do espaço de moradia emprestado pelo outro.  

Ainda existiam aqueles que moravam em casas que apresentavam uma condições 

física precária, sem paredes, com assoalhos de madeiras reaproveitadas, cobertas com telhas 
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de refugo, ou palha, etc., pois não tinham condições financeiras para possuir seu próprio lar. 

Tiveram também, maiores possibilidades de comprar os elétrons domésticos e eletrônicos, 

que são essenciais não só para o entretenimento como também os de uso pessoal.  

Essa migração começa a trazer recursos de fora, para circular na comunidade, trazendo 

contribuição para o comercio local, refletindo na transformação do processo de vida das 

famílias, de forma direta e distinta, onde estas começam a ter mais acesso as informações e 

própria melhoria na qualidade de vida. Diante desse exposto, passa a se analisar o processo 

migratório como mais uma economia emergindo na comunidade, um processo novo, mas 

importante para a economia local. 

4.3 Supostas consequências deixadas pela migração  

Para apontar as consequências da migração, devemos antes de tudo, levar em 

consideração, que quando uma pessoa muda do seu lugar de origem para outro local, mesmo 

que seja temporariamente, estas também mudam suas relações de valores. Pois ao saírem de 

seu local de origem, levam consigo sua raiz cultural, seu estilo familiar, costumes e 

conhecimentos. Porém ao chegar em outro local, este migrante passa a conviver com o 

diferentes culturas, as quais não estavam adaptados.  

De acordo com Martins-Borges (2013), torna-se preponderante considerar o universo 

simbólico no qual o sujeito está inserido, uma vez que o mundo interno (mundo psíquico) e o 

mundo externo (cultura) podem se comunicar, encontrando mutuamente significados, já que 

têm uma mesma linguagem. Pois a autora entende como migrante aquela pessoa que se 

encontra fora da zona geográfica cultural na qual se constituiu como sujeito, de modo que a 

comunicação entre o mundo externo e o mundo interno do migrante se encontra, pelo menos 

temporariamente, abalada, o que pode repercutir num estado de vulnerabilidade psíquica. 

Nessa perspectiva, o enfoque intercultural se prima por descrever e compreender a 

influência dos fatores culturais no desenvolvimento, nos comportamentos e no sofrimento 

psíquico dos migrantes (Sarriera, Pizzinato, & Meneses, 2005). Pois estes passam a conviver 

por mais tempo com outras pessoas que não são do seu círculo social, os quais desenvolveram 

novos laços e muitas vezes novas famílias.  

“Os movimentos migratórios são movimentos coletivos, cujo impacto afeta o 

desenvolvimento das populações e não podem ser separados dos fatos sociais e culturais que, 

em larga medida, os determinam”. (ROCHA-TRINDADE 1995, p. 61). E de fato, como pode 

ser observada, a migração nesta comunidade, desencadeou uma série de problemas culturais, 

sociais, comportamentais e de convivência, principalmente familiar.  
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Podemos entender essa colocação a partir do relato  da entrevistada  D (22 ANOS).   

“Não saímos mais, ele apenas trabalha, vai embora no domingo á tarde, e só 

chega ao sábado à tarde da outra  semana, passando apenas a noite e parte do 

domingo conosco, ai diz que estar cansado, e isso têm causado um problema 

entre nós, pois antes agente saia, ia as festa, e agora não deu mais, até porque 

as festas são aos domingos.”  

 

O processo de migração causou o distanciamento no convívio familiar, e isso foi um 

fator importante na separação de muitos casais da comunidade, apontado como a principal 

consequência, onde a mãe tinha que desenvolver o papel de pai e mãe para educar os filhos. 

Minuchin (1982) esclarece que a dinâmica familiar é, portanto, o conjunto de formas de 

funcionamento familiar, relações hierárquicas e de poder que se estabelecem entre os 

membros. Ou seja, o desenvolvimento da família perpassa pela relação entre os membros, 

constituído por um conjunto de processos vivenciados no cotidiano.  

Das famílias entrevistadas sobre o processo de migração e convivência familiar após a 

migração, 50% vive hoje algum trauma deixado por esse novo modo de vida e principalmente 

pela separação entre os casais, e isso está atrelado também a essa nova forma de convivência, 

onde os membros perdem contatos físicos, diálogo companheirismo, e principalmente a 

confiança entre o casal. Segundo a entrevistada M (40 anos).  

A perda do vínculo diariamente, semanalmente e principalmente 

mensal, causa um afastamento entre os membros da família, e tem 

como consequência a separação do casal, aonde o pai de família que 

vai e não volta não se importa mais com os filhos que ficam, e nem 

com o sustento dos filhos. 

Essa desestrutura familiar é refletida em todos os membros da família, onde os filhos 

são os que mais sofrem pela separação e ausência dos pais, uma relação, que de uma hora pra 

outra deixa de existir, ou pelo conflito entre os diferentes graus de parentesco. Isso muitas 

vezes refletia  no convívio escolar, uma vez, que a criança vítima de separação dos pais 

ficavam tristes e se distanciavam dos colegas e dos afazeres da escola. Dentre sua mudança de 

comportamento essas crianças se tornavam agressivas.  

5.  Considerações Finais 

A migração surge dentro da comunidade quilombola do Rio Ipanema como uma 

alternativa de cunho econômico, na busca por melhores condições de vida, com o intuito de 

mudar sua a realidade financeira a qual estas famílias estavam vivendo. Mesmo com muitas 

dificuldades, alguns conseguiram trazer de retorno para a sua família uma moradia digna, com 
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aquilo que necessitavam e até mesmo uma alimentação mais adequada, para que estes possam 

gozar de uma vida digna. 

Contudo podemos perceber que, com o passar dos anos nesta atividade, nessa ida e 

vinda, principalmente os homens tinham pouco tempo para a família, principalmente aqueles 

que migravam para outras cidades e estados. Devido esse acontecimento, passou a ocorrer às 

mudanças no convívio familiar, o qual de início era despercebido, mas depois foi se tornando 

insustentável, dando processo de separação, ou seja, uma ruptura familiar.Esses aspetos 

causaram transformações nas estruturadas do modo de vida da comunidade afetada, por um 

desequilíbrio social, implicando em novos estilos e condições de vida, enfraquecendo o 

desenvolvimento da comunidade.  

Nesse cenário se percebe que a migração provocou transformação, no que seria 

efetivamente um passo para a saída dos problemas econômicos e social desta comunidade. 

Percebendo se um número significativo de casos nesta comunidade. Incumbindo em nova 

crise financeira, pois muitos homens deixam de mandar dinheiro para o sustento dos seus 

dependentes, causando uma desestrutura familiar.  

Diante do exposto, percebe-se que o grande desafio está na falta de políticas públicas 

para a manutenção das atividades vigente na comunidade, levando em conta a quantidade de 

família e os recursos que as mesmas têm para sua sobrevivência, não deixando de lado os 

fenômenos da agricultura familiar, mesmo para aqueles que não dispunham de muita terra, a 

atividade da olaria, que perdeu o incentivo público, o prepara dos açaizais para que estes 

possam dar açaí no inverno e verão e de outros recursos como o aproveitamento de sementes 

de açaí, que é um recurso bastante vasto, mas que precisa de incentivo público, sendo que este 

poderia ser aproveitado para complementar a renda das famílias da comunidade, para que 

sejam estancadas as causas das desestruturas familiares acerca das migrações. 
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Área Temática1: Desenvolvimento Rural Sustentável, Dinâmicas Territoriais e Conhecimentos Tradicionais 

 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

 

Este artigo apresenta o processo tradicional de extração do óleo de andiroba (Carapa Guianensis 

Aubl.) por moradores da comunidade Rio Quiã-Paranã, localizada no interior do município de Ponta 

de Pedras-PA. Consideraram-se além de aspectos técnicos, a transferência do saber por meio da 

oralidade, as crenças que cercam o processo e formas de uso do produto. A relevância do trabalho dá-

se pela reafirmação do saber local em detrimento as novas ferramentas inseridas no processo de 

extração em grande escala, haja vista que trata-se de um produto extrativista com grande ocorrência no 

mercado. Caracteriza-se como um estudo de natureza aplicada, caráter qualitativo, com uso de 

observação participante e não participante, e entrevista semiestruturada, a fim de obter a descrição das 

etapas do processo de extração, principais formas de uso do produto e crenças ligadas ao processo. 

 

Palavras-Chave: Comunidades tradicionais, Saberes tradicionais, Óleo de andiroba. 

 

Abstract 

This article presents the traditional process of extracting andiroba oil (Carapa Guianensis Aubl.) By 

residents of the Rio Quiã-Paranã community, located in the interior of the municipality of Ponta de 

Pedras-PA. In addition to technical aspects, the transfer of knowledge through orality, the beliefs 

surrounding the process and ways of using the product were considered. The relevance of the work is 

given by the reaffirmation of local knowledge to the detriment of the new tools inserted in the large-

scale extraction process, given that it is an extractive product with great occurrence in the market. It is 

characterized as a study of an applied nature, qualitative in nature, using participant and non-

participant observation, and semi-structured interview, in order to obtain a description of the stages of 

the extraction process, main ways of using the product and beliefs linked to the process. 

 

Keywords: Traditional communities, Traditional knowledge, Andiroba oil 

 

 

1. Introdução 

A andiroba (Carapa Guianensis Aubl.) é uma espécie de grande ocorrência na região 

amazônica, onde suas sementes e madeira apresentam importante valor comercial, 

encontrando-se preferencialmente em ambiente de várzea chegando a atingir uma altura de 

cerca de 30m (SHANLEY, 1998; FERRAZ et al, 2003). A andiroba múltiplos usos: a madeira 

é utilizada para fabricação de móveis, construção civil, lâminas de compensado, enquanto 
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suas sementes são utilizadas para a extração de óleo, muito utilizado por comunidades 

tradicionais, mas que ganha forte destaque no meio urbano em virtude do contato rural-urbano  

que se dá pelo deslocamento de para as cidades. 

A floração e a frutificação da andirobeira acontecem de forma diferenciada em 

algumas regiões do estado do Pará, como a região leste, as árvores florescem entre os meses 

de agosto a outubro, tendo seus frutos maduros nos meses de janeiro a abril (SHANLEY, 

1998; FERRAZ ET AL, 2003). Na região oeste em termos longitudinais, a floração e 

frutificação da andiroba ocorrem entre os meses de outubro e dezembro; a queda das sementes 

só se inicia entre os meses de março a junho, quando são colhidas em terra e/ou flutuando nos 

rios e igarapés (Relato de moradores). 

O óleo ao longo da história vem sendo muito explorado em práticas extrativas, sendo 

utilizados em práticas de caráter medicinal, entretanto hoje é possível encontrar vários 

subprodutos, tais como, sabonetes, shampoos, cremes, velas etc., são comercializados por 

grandes empresas, sendo o produto conhecido em outras regiões do país, e até em outros 

países (GONÇALVES, 2001).  

O processo tradicional de extração do óleo de andiroba é longo e complexo, realizado 

por comunidades tradicionais, que têm a prática da extração e formas de uso, como saber 

transmitido às futuras gerações por meio da oralidade e observação (COSTA E MORAES, 

2013). A divisão técnica e social do trabalho que circunda a atividade de extração, na maioria 

das vezes se reduz a uma ou poucas famílias (FERRAZ ET al., 2002). Nos dias atuais com o 

grande interesse sobre o produto, já existe a aquisição de novas ferramentas ao processo, 

como é o caso da prensa que tende a acelerar a extração do óleo, todavia em algumas 

comunidades do Marajó, este processo ainda se mantém manual, alegando-se que para obter 

um óleo de melhor qualidade e eficácia, é preciso considerar fatores como, luz e temperatura, 

a condição que se encontra a pessoa que irá realizar o processo etc.  

O presente artigo tem por objetivo a descrição do processo de extração da andiroba, 

considerando suas etapas tradicionais e crenças envolvidas, tendo por área de pesquisa a 

comunidade Rio Quiã-Paranã, localizada no interior do município de Ponta de Pedras- PA. 

Caracteriza-se como um estudo de natureza aplicada, caráter qualitativo, com uso de 

observação participante e não participante, e entrevista semiestruturada, a fim de obter a 

descrição das etapas do processo de extração e principais formas de uso do produto. 
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A floração e a frutificação da andirobeira acontecem de formas diferenciadas em cada 

estado ou região da Amazônia. Em algumas regiões do estado do Pará, como a região leste, as 

arvores florescem entre os meses de agosto a outubro, tendo seus frutos maduros nos meses 

de janeiro a abril (SHANLEY, 1998; FERRAZ ET AL, 2003). Na região do Quiã-Paranã, a 

floração e frutificação da andiroba ocorrem entre os meses de outubro e dezembro; a queda 

das sementes só se inicia entre os meses de março a junho, quando são colhidas em terra e/ou 

flutuando nos rios e igarapés (Relato de morador) 

 

2. Metodologia 

A pesquisa se apresenta como caráter qualitativa, caracterizando-se pela 

multiplicidade de metodologia, sendo consideradas as etapas, de observação, participante ou 

não, e entrevista semiestruturada como instrumento para a condução do processo. 

Observações e entrevistas realizadas em visita de campo na comunidade Quiã-Paraná, área de 

desenvolvimento do estudo. 

Como modalidades de pesquisa consideraram-se, bibliográfica, realizando-se 

inicialmente o estudo da arte, anterior a visita de campo; documental, apresentando as 

informações coletadas por meio de quadros e tabelas de dados estatísticos, relatórios, mapas e 

fluxogramas; Campo, dada pela investigação por meio do contato direto com a comunidade 

(diálogos) e observação dos processos de extração; etnográfica, uma vez que trata dos 

conhecimentos tradicionais.  

Aspectos geográficos e sociais da área do trabalho 

O município de Ponta de Pedras está localizado a leste na Ilha de Marajó, na 

microrregião do Arari, ao sul com o rio Pará, a leste com o município de Cachoeira do Arari e 

a oeste com o município de Anajás. Município localizado no centro de coordenadas (-1º 23’ 

32,59” S e 48º 52’ 25,21”W). Em linha reta se encontra a 44 km do município de Belém. Com 

extensão territorial de 3.363,749 Km
2
, apresentando como ecossistemas presentes, terra firme 

e várzea (IBGE, 2010; BRITO 2018). 

“A população rural do município é predominante, representando 52% dos habitantes, 

enquanto que na área urbana residem 48% dos habitantes. A economia do município é 

baseada na produção de açaí, o que faz gerar renda tanto para os moradores rurais (das 

comunidades ribeirinhas), quanto para os moradores urbanos” (MOREIRA, 2013). 
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A comunidade de Quiã-Paranã localiza-se no interior do município de Ponta de 

Pedras, a aproximadamente 01h30minh de viagem de barco da sede do município à 

comunidade. Esta é composta de 53 famílias residentes, com uma população aproximada de 

260 habitantes.  

As principais fontes de renda são a extração do açaí e pesca artesanal de peixe e 

camarão, tendo ainda como fonte de renda alternativa, a manufatura e venda de alguns 

utensílios confeccionados com materiais extraídos da própria natureza, tais como talas e cipós 

para confecção de matapis, peneiras, abanos e paneiros para comercialização do açaí e do 

camarão. 

Materiais utilizados 

 O processo de extração da andiroba utilizado pelas extratoras da comunidade de Quiã-

Paranã é desenvolvido com a utilização de materiais e métodos manufaturados, e de 

fabricação caseira, isto é utilizando técnicas de reaproveitamento de alguns desses materiais 

utilizados no processo. Materiais tais como: paneiro, canoa, rasa, paneirinhos, remo, vara, 

panela de alumínio, lata de alumínio, fogão à lenha, lenha, água folha de aninga, paneiros 

grandes, folha de açaí, talo de açaí, balança, litro, bacia, martelo, algodão, tábua, rolha, colher 

e andiroba. 

Métodos  

Para coleta dos dados, acompanhou-se o as primeiras etapas do processo, tais como, 

coleta de sementes no rio e na mata, assim como a separação de sementes boas e ruins, o 

processo de cozimento e empalhamento das sementes. Tais etapas foram acompanhadas em 

visita de campo, com duração de 3 dias. 

Ressalta-se que muitas das sementes já haviam sido coletadas por moradores da 

comunidade em dias anteriores a visita, uma vez que procura-se o armazenamento de grande 

quantidade para poder realização do processo. 

Durante a visita de campo, coletou-se informações por meio de diálogos com 4 

famílias que realizam a extração da andiroba, o critério para seleção deste grupo se deu pelo 

fato de se encontrarem em localização mais próxima umas das outras e por manterem uma 

relação de proximidade maior, se ajudando em tarefas, como a própria extração do óleo de 

andiroba.  
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3. Resultados/Discussões 

A oralidade se mostra como ferramenta indispensável no processo de perpetuação de 

tais costumes, e também no levantamento de hipóteses de novas formas de utilização do 

produto. Segundo, Nascimento et al (2014): 

“A oralidade é calcada e caracterizada pelo seu caráter; por meio de convívios e 

crenças próprias na comunidade, ela adquire características e intenções próprias, dependendo 

de como está foi difundida dentro da comunidade. Uma das principais características são as 

lendas e os contos, que possuem conotação poética muito importante no que se refere ao 

caráter sonoro” 

Na comunidade Rio Quiã-Paranã observa-se a relevância da oralidade para que o 

conhecimento do processo de extração, formas de uso e crenças que circundam o óleo de 

andiroba permaneça. A interação e construção dos conhecimentos, a partir de aspectos e 

questões significativas para homens e mulheres, mostram-se peça importante não apenas nas 

práticas medicinais de tratamento de enfermidades, mas também influencia no processo de 

organização social, enfatizando as relações existentes. 

Extração do óleo de andiroba  

A extração do óleo da Andiroba na comunidade do rio Quiã-Paranã é feita pelo 

método artesanal e passa por sete etapas, dispostas no fluxograma a seguir: 

Fluxograma 1 Etapas da extração do óleo de andiroba 
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Fonte: Elaborado para a pesquisa 

 A primeira etapa consiste na coleta das sementes, está é feita de duas formas: nos rios onde 

encontramos sementes flutuando e embaixo das árvores de andiroba que ficam nas florestas. 

Na fotografia 1 abaixo, observa-se as sementes de andiroba flutuando no rio. 

Fotografia 1 Sementes de andiroba flutuando no rio 

 

Fonte: Edna Souza 

A coleta em solo é feita com a utilização de paneiros ou cestos para depositar as 

sementes encontradas. A coleta nos rios é realizada com canoas e faz-se uso de paneiro ou 

cesto para depositar as sementes também, é importante ainda ressaltar que a coleta no rio 

acontece quando o rio transborda e a maré entra floresta adentro, levando grande parte das 

sementes rio afora. A coleta das sementes é feita através da seleção de sementes boas em um 

período de armazenamento (15 dias). 

A segunda etapa do processo diz respeito ao cozimento das sementes, este é feito em 

fogo a lenha. Para cozinhar as sementes usam-se latas ou panelas de alumínio e o tempo de 

cozimento é de, no mínimo, três horas por cada quantidade de sementes. Se o volume de 

sementes for grande, faz-se necessário a repetição do processo até que todas estejam cozidas. 

Dependendo do volume de semente na panela.  

“O processo de cozimento das sementes é demorado e precisa de muita atenção visto 

que não se pode ficar sem lenha embaixo da panela para não prejudicar o cozimento, mesmo 

porque quanto menos lenha mais demora a amaciar a massa da Andiroba e é por isso quando 

se coloca as sementes para cozinhar deve-se ter bastante lenha” (Fala de Morador). 
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Após cozidas, chegamos a etapa três, nesta as sementes passam por um período de 

armazenamento, repouso de 30 a 45 dias, chamado popularmente de empalhamento das 

sementes, consiste no armazenamento das sementes em paneiro forrado com folha de 

bananeira, este termina quando as cascas estão moles e podem ser retiradas com um pouco 

mais de facilidade, mas ainda necessitando do auxilio de martelo ou pedaço de madeira. 

“O empalhamento ou repouso das sementes é feita para que seque toda a água que fica 

nas sementes, devido o seu cozimento e é feito da seguinte maneira; as sementes ficam dentro 

de recipientes, os mais usados são paneiros feitos de talas de buriti geralmente feitas pelas 

pessoas que cozinham as sementes, as mesmas ficam protegidas da chuva e do sol dentro de 

casa” (Fala de morador). 

Fotografia 2 Sementes armazenadas para repouso 

 

Fonte: Petrus Jr. 

“Para saber se as sementes já estão prontas para passar para outra etapa, basta testar 

uma das sementes quebrando a mesma e apertando a massa, e verificando se a massa já está 

soltando o óleo da andiroba nas pontas dos dedos, se soltar o óleo elas estão prontas para 

extrair o óleo” (Fala de morador). 

“O óleo precisa ser extraído na sombra, pois se obtém uma melhor qualidade do 

produto extraído, porém o processo torna-se mais demorado” (Fala de morador). 

A quarta etapa, período após empalhamento, é o processo de quebra das sementes, 

neste utiliza-se normalmente instrumentos como: pedaço de madeira, martelo e faca, depois 
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de quebrarmos todas as sementes é hora de retirarmos a massa. A massa é realizada com o 

auxílio de uma colher pequena de alumínio ou colher feita de madeira. 

“Toda massa é retirada com muito cuidado para que não caia pedacinhos de casca das 

sementes, pois são muito cortantes e precisam ser retiradas do meio da massa, depois ela é 

colocada em uma bacia de alumínio ou plástico, pois é chegada a hora de trabalhar com muita 

dedicação, amassando-a com as mãos até ficar homogênea e bastante oleosa”(Fala de 

morador). 

Depois de preparar a massa, esta é colocada em um espeto feito de galho de arvore e 

sobre uma telha inclinada, para o escoamento do óleo com maior facilidade. Na fotografia 3, 

observa-se a massa colocada no espeto e na telha para inicio do processo de escoamento do 

óleo. 

Fotografia 3 Massa de andiroba para retirada do óleo 

 

Fonte: Petrus Jr 

A cada dia é necessário que a massa seja amassada duas ou três vezes e novamente 

posta para escoar o óleo, na mesma posição anterior. Este trabalho precisa ser repetido pelos 

próximos dias, são necessários de 25 a 30 dias. No decorrer destes dias a massa vai mudando 

de cor, no começo do processo a cor se assemelha a rosa clara e ao final desse processo a 

massa fica muito escura e dura. 

“Essa etapa de amassar a massa de andiroba todos os dias, tem que ser feito por uma 

só pessoa, para que o óleo saia bom. Normalmente quem faz esse trabalho são as mulheres, 

mas essa não pode está em seu período mestrual, por que a andiroba desanda”. 
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Na fotografia 5 observa-se o escoamento da andiroba, é recomendado que este seja 

realizado na sombra, desta forma coloca-se muitas vezes em algum lugar dentro da própria 

casa. 

Fotografia 3 Escoamento do óleo de andiroba 

 

Fonte: Petrus Jr 

As primeiras etapas do processo, como, coleta das sementes até o processo de retirada 

das cascas, é realizado por toda a família e até mesmo vizinho, já a última etapa, que consiste 

no processo de amassar a massa de andiroba e escoamento do óleo, é realizada por uma única 

pessoa. 

“Não podem ter muitas mãos diferentes, pois a andiroba desanda, não fica com boa 

qualidade e nem com a cor bonita” 

O armazenamento do óleo é feito em garrafa de vidro para uma melhor conservação e 

passa por uma filtragem final para retirada das impurezas, está filtragem é feita com algodão 

ou tecido. As cascas são queimadas para espantar mosquitos e a massa depois de escorrer todo 

o seu óleo também é queimada com a mesma finalidade. Tendo desta forma um 

aproveitamento total das sementes ao final de todo o processo. 

No quadro 1 abaixo constam-se as principais formas de utilização do óleo de andiroba 

pelos moradores da comunidade Rio Quiã-Paranã: 

Quadro 1 Principais formas de utilização do óleo de andiroba na comunidade Rio Quiã-

Paranã 

Uso do óleo de andiroba 
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Inflamações na garganta 

Dores no corpo 

Cicatrização de ferimentos 

Baques/Hematomas 

Varizes/Dores nas pernas 

Pequenos Tumores 

Dor de cabeça 

Fonte: Elaborado para a pesquisa 

“O óleo é uma riqueza para os que o retiram, pois serve para muitas utilidades como: 

remédio principalmente para doenças do sistema respiratório, em inflamações na garganta, 

baques, tumores, para dores no corpo, ferimentos, tosse, serve também para puxar a barriga 

das grávidas, gripe, dor de cabeça, reumatismo, para o tratamento da pediculose (piolho), para 

os cabelos, para a pele e como repelente natural e coceira em geral e como cicatrizante. O uso 

interno é recomendado principalmente para combater gripe, febre, asma e dor na garganta” 

(Fala de morador). 

 

4. Considerações Finais ou Conclusão 

A transmissão do conhecimento tradicional dá-se por meio da oralidade e observação, 

do contato direto e relação com a floresta e entre os indivíduos. Ao longo do processo de 

extração do óleo de andiroba, nota-se a figura feminina como principal envolvida no 

processo, tal como na divisão das tarefas, responsável pela etapa final do processo e em sua 

maioria, aquela que transmite o conhecimento aos mais novos. 

Observa-se que além de procedimentos de caráter técnico, existem crenças que 

circundam este processo, principalmente no que tange a etapa final do mesmo, tais como: 

“Mulheres que estejam grávidas ou no período menstrual não podem ver, nem tocar na 

massa, mulheres de parto não podem manusear a massa e pessoas que estejam em um período 

de luto também não devem realizar a etapa final do processo” 
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Tais crenças configuram parte importante neste processo para compreendermos a 

relação que se estabelece entre a floresta e os indivíduos, entre indivíduos e a construção do 

saber. Há sobretudo respeito por tais observações durante a extração, sem questionamentos do 

“por que não se pode”, apenas aceitando e respeitando tais crenças.  

Destaca-se ainda a importância do óleo no tratamento de enfermidades de caráter 

básico, uma vez que por se tratar de uma comunidade interiorana, o acesso a tratamentos ou 

medicamentos é escasso, tendo que haver o deslocamento até Ponta de Pedras. Além de 

aspectos relacionados a saúde, tem-se ainda a questão econômica, uma vez que a venda do 

produto configura-se em renda extra para os moradores que realizam sua extração. 

O uso e aproveitamento das cascas e da massa que se configuram como descartável, 

são aproveitados com a finalidade de afastar mosquitos e outros insetos, demonstrando o 

aproveitamento total da matéria-prima pelos moradores da comunidade. 

Dentro do exposto, configura-se como de grande relevância o desenvolvimento de 

estudos que apresentem tais práticas tradicionais, conhecimento dos povos da floresta e suas 

intimas relações entre si e com o que produzem, compreendendo assim que tais saberes, 

técnicas e crenças, trazem consigo características particulares que precisam ser preservadas e 

respeitadas. 
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Área Temática I: Desenvolvimento rural sustentável, dinâmicas territoriais e conhecimentos tradicionais.  

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivos contribuir com a reflexão acerca da problemática envolvendo 

as questões socioambientais no Território da Cidadania do Baixo Tocantins (BT), por meio da 

investigação sobre quais as formas de funcionamento do Colegiado de Desenvolvimento Territorial 

(CODETER) deste território, e quais políticas públicas são discutidas nesse espaço. Como estratégia 

metodológica utilizou-se a pesquisa bibliográfica e a observação participante nas reuniões do 

CODETER no período de agosto de 2019 a fevereiro de 2020. A pesquisa mostrou que desde a 

implantação dos grandes projetos na região, houve muitos problemas socioambientais no território do 

Baixo Tocantins e na região amazônica e que o CODETER do BT discute e tenta implantar projetos 

que possam satisfazer os anseios desse território, bem como a melhoria da sustentabilidade 

socioeconômica e ambiental da agricultura familiar regional. A pesquisa permite concluir que apesar 

de existir problemas, o CODETER continua sendo de suma importância no planejamento e execução 

de projetos que visem o desenvolvimento territorial do Baixo Tocantins. 

Palavras-Chave: Colegiado de desenvolvimento territorial, problemáticas socioambientais, 

agricultura familiar, Baixo Tocantins. 

 
Abstract 

The present work aims to contribute to the reflection about the problem involving socio-environmental 

issues in the Territory of Citizenship of Baixo Tocantins (BT), through the investigation of the ways in 

which the Territorial Development Collegiate (CODETER) works in this territory, and which public 

policies are discussed in this space. As methodological strategies, bibliographic research and 

participant observation were used in CODETER meetings from August 2019 to February 2020. 

Research has shown that since the implementation of major projects in the region, there have been 

many socio-environmental problems in the territory of Baixo Tocantins and in the Amazon region and 

that BT's CODETER discusses and tries to implement projects that can satisfy the desires of this 

territory, as well as improving the socioeconomic and environmental sustainability of regional family 

farming. The research allows to conclude that although there are problems, CODETER continues to be 

of paramount importance in the planning and execution of projects aimed at the territorial 

development of Baixo Tocantins. 

 

Keywords: Collegiate of territorial development, socio-environmental issues, family farming, Baixo 

Tocantins. 
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1. Introdução 

No Brasil, ainda no ano de 2003, no primeiro governo do presidente Luís Inácio Lula 

da Silva a criação da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), ligada até então ao 

extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), oficializou uma nova perspectiva de 

desenvolvimento, pautada, sobretudo, na superação das desigualdades socioeconômicas de 

distintos territórios e na participação ativa de setores da sociedade civil e instituições 

governamentais na governança das políticas públicas territoriais (TAVARES; COPETTI; 

CALVI, 2015). A SDT constituiu os Consórcios Intermunicipais, que, por sua vez, formaram 

os Colegiados de Desenvolvimento Territorial – CODETER (TAVARES; MEDEIROS, 

2020).   

O CODETER é um dos principais agentes de funcionamento da política territorial. 

Esse colegiado é composto por representantes institucionais dos setores regionais, territoriais 

e estaduais rurais e urbanos (apresentando uma proposta de paridade de participação entre o 

poder público e a sociedade civil), e tem como princípios de ação planejar ações de 

desenvolvimento sustentável e de integração de políticas públicas no âmbito dos municípios 

constituintes de cada território (ARAÚJO; SANTOS, 2012 apud TAVARES; COPETTI; 

CALVI, 2015). Segundo esses autores, o CODETER, através dos seus Núcleos Diretivos 

(conjunto de instituições que centralizam a coordenação do colegiado), são os agentes de 

mobilização responsáveis pelo debate, implantação de projetos e ações do Governo Federal 

para o território. 

O Território da Cidadania do Baixo Tocantins é composto por onze municípios, a 

saber: Abaetetuba, Acará, Baião, Barcarena, Cametá, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, 

Mocajuba, Moju, Oeiras do Pará e Tailândia, e tem como perfil predominante no meio rural o 

extrativismo vegetal, a produção agrícola temporária, os projetos de assentamentos e a pesca, 

atividades econômicas que dão o tom à dinâmica da maioria dos municípios e às pessoas que 

vivem no mesmo (PLANO…, s/d, apud MAIA, 2017). 

Nesse território, o CODETER envolve, desde sua constituição até os dias atuais, uma 

quantidade importante de atores sociais. O colegiado é constituído por organizações da 

sociedade civil e organizações governamentais, conforme as especificidades do território. 

Inicialmente os territórios tiveram amplas participações de organizações tanto da sociedade 

civil como de governos, mas o número maior de participação inicialmente foi devido a um 
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grande impacto político, dada a magnitude do programa e áreas de atuações (TAVARES; 

MEDEIROS, 2020). 

Esta demanda de certa forma grande, quanto ao número de organizações participantes 

se deu principalmente pelo fato do interesse que era inicialmente discutido, no sentido do 

fortalecimento do território e das possibilidades de políticas públicas e projetos em torno dos 

componentes territoriais nas suas diversas áreas como agricultura, extrativismo, saúde, 

educação, cultura etc.  

 Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo contribuir com a reflexão acerca 

da problemática envolvendo as questões socioambientais no Território do Baixo Tocantins 

(BT). Além disso, outro objetivo dessa pesquisa é investigar quais as formas de 

funcionamento do Colegiado de Desenvolvimento Territorial do Baixo Tocantins, e quais 

políticas públicas são discutidas nesse espaço, como por exemplo, o PROINF (Programa de 

Apoio à Infraestrutura nos Territórios Rurais). 

 

2. Metodologia 

Devido à pandemia do coronavírus, que surgiu em março de 2020, inclusive com a 

paralisação das atividades da UFPA em 19/03, e com a ausência de atividades do CODETER 

do Baixo Tocantins, não foi possível finalizar as pesquisas de campo, como estavam previstas 

no plano de trabalho desta referida bolsa de iniciaçãocientífica. Estava previsto o uso da 

abordagem qualitativa, como entrevistas com o uso de questionários semiestruturados para os 

principais atores sociais que participam do CODETER, que seriam realizadas a partir de 

março de 2020. Entretanto, isso não foi possível, devido ao problema citado acima.  

Assim, optou-se por fazer uma pesquisa de base qualitativa a partir do referencial 

teórico acerca do desenvolvimento territorial. Para Minayoet al. (1994, p. 21 apud DIAS; 

TAVARES, 2013, p. 07):  

[...] a pesquisa qualitativa trabalha com significados, aspirações, valores e atitudes, o 

que corresponde a um aspecto mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos a operacionalização de variáveis. 

 

Entretanto, foram realizadas pesquisas bibliográficas que nos ajudaram na construção desse 

artigo. Segundo Ludke e André (1986 apud DIAS; TAVARES, 2013), a pesquisa 
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bibliográfica constitui-se num rico instrumento de pesquisa, pois fundamenta afirmações de 

outros autores que sejam utilizados para a elaboração do trabalho. 

Nesse sentido, foram feitas diversas leituras em artigos referentes à temática dos 

Territórios da Cidadania, da formação dos CODETER’s, da implantação de grandes projetos e 

dos problemas socioambientais na Amazônia. Foram usados autores como Diegues (2000), 

Becker (2005), entre outros, para falar das questões socioambientais na Amazônia, além de 

autores como Tavares ET al. (2013, 2015, 2020), para falar das questões referentes ao 

CODETER do Baixo Tocantins. Além das pesquisas bibliográficas, fez-se anotações e 

relatórios em um caderno de campo de reuniões do CODETER realizadas em 2019, antes da 

pandemia, e que também foram importantes para a construção deste trabalho. Por fim, foram 

realizados registros fotográficos das ações e eventos realizados pelo CODETER, também em 

2019. 

3. Resultados/Discussões 

Essa seção sintetiza os principais resultados alcançada pela pesquisa, antes da 

paralisação pela atual pandemia de COVID-19. 

3.1 Implantações dos grandes projetos e os impactos socioambientais na Amazônia 

Na segunda metade do século XX, a Amazônia paraense sofreu uma forte intervenção 

estatal que materializou ações pautadas em diversos paradigmas de desenvolvimento 

(LOPES, 2018). Foram ações que incidiram diretamente sobre as populações camponesas 

provocando um reordenamento territorial significativo, “poder-se-ia dizer, um processo de 

desterritorialização e reterritorialização, assentado em mudanças sociais e ambientais” 

(MAGALHÃES ET al., 2012, p. 02). 

Tais mudanças se intensificaram a partir da década de 1960, quando no Brasil e em 

toda a América Latina vivia-se um período intervencionista, marcada por governos militares. 

Segundo Lopes (2018), essa política intervencionista intensificou-se na Amazônia a partir de 

1966, quando grandes obras de infraestrutura foram destinadas ao lugar com o intuito de 

favorecer a “ocupação efetiva” da região. 

A implantação dessas obras de infraestrutura, como estradas, portos, ferrovias, 

hidrelétricas, entre outros, pelo Governo Federal, foi à contrapartida que o Estado 

ofereceu/oferece para atrair o grande capital para a região, sendo que esta era entendida até 
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então, e para muitos ainda hoje, como um grande vazio demográfico (D’INCAO; SILVEIRA, 

1994). 

No que se refere especificamente à região do Baixo Tocantins, a partir desse período, 

começaram a serem instalados grandes projetos, dos quais destacam-se a Hidrelétrica de 

Tucuruí, a entrada de madeireiras, abertura de rodovias, implantação do complexo de 

mineração da ALBRÁS/ALUNORTE no município de Barcarena, a instalação de um porto 

em Vila do Conde, e mais recentemente a implantação da monocultura de dendê 

(Elaeisguineensis) a partir de 2009. As transformações socioambientais deixadas com a 

implantação desses grandes projetos são relevantes e recaem sobre as categorias sociais, 

especialmente os setores rurais cuja base de produção é familiar (MAIA, 2017). 

Frutos dessas intervenções são destacados por Diegues (2000) ao citar que a 

hidrelétrica de Tucuruí, por exemplo, dentre outros impactos, produziu externalidades 

negativas sobre o ecossistema, na medida em que promoveu desmatamentos, contaminação 

dos recursos hídricos e modificações nas comunidades ecológicas e humanas que vivem direta 

ou indiretamente destes recursos, como a diminuição dos estoques pesqueiros para as 

comunidades ribeirinhas situadas a jusante da barragem no rio Tocantins. 

Assim, conforme Santana et al. (2014), citam-se alguns impactos provocados pela 

formação do lago da hidrelétrica de Tucuruí, como: a interrupção da rota migratória dos 

grandes bagres (dourada - Salminus brasiliensis; piraíba - Brachyplatystomafilamentosum; 

pirararaPhractocephalushemioliopterus e barbado - Pinirampuspirinampu) e alguns 

caracóides (curimatã - Prochiloduslineatus e ubarana - Albulavulpes); o desaparecimento 

inicial de curimatã; e a diminuição do estoque pesqueiro do mapará 

(Hypophthalmusedentatus) no Baixo Tocantins.  

No que se refere ao polo industrial de Barcarena, Barros (2009) argumenta que, em 

que pesem os propalados números em relação à geração de empregos e contribuições para a 

Balança Comercial, os indicadores de desenvolvimento não são tão vultosos no território 

mínero-metalúrgico. Para esse autor, o que se tem é uma porta de saída de minérios do Pará 

com alto consumo de energia elétrica e com impactos ambientais que se estendem pelo 

território paraense como um todo, até chegar ao Baixo Tocantins.  

Já os monocultivos do dendê e do coco-da-baía (Cocos nucifera) também são 

fortalecedores dos problemas socioambientais, especialmente para os agricultores familiares 

através da expropriação que leva à concentração fundiária; contaminação de lençóis freáticos 

e, consequentemente, de pessoas e animais; migração campo-cidade; modificações nos 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

76 

sistemas de produção familiares através da introdução dos monocultivos com uso de 

agrotóxicos e adubos químicos, e desestruturação dos modos de vidas das comunidades. 

 Souza (2011) corrobora com os autores acima citados, pois para o mesmo esses 

empreendimentos implantados no território do Baixo Tocantins acarretaram em muitos 

impactos socioambientais: 

 

Em suma, intensificou-se o fluxo migratório inter e intra (regional) e ainda, intra e 

inter (municipal); promoveu a desarticulação da base produtiva familiar nos 

municípios de impacto direto dos projetos mínero-metalúrgicos e agroindustriais; 

criou situações graves de degradação ambiental; provocou o surgimento de novas 

formas de trabalho não-agrícola e outras modalidades de organização e relações de 

trabalho (SOUZA, 2011, p. 64). 

 

Segundo Lopes (2018), o meio técnico possibilita a entrada dos grandes projetos na 

região amazônica. Becker (2005) corrobora com essa opinião, ao dizer que há toda uma estratégia 

por parte do Estado para que esses projetos sejam instalados na Amazônia. Essa última autora 

ainda ressalta que essa região se tornou como uma fonte de capital natural, ou seja, a geopolítica 

do governo é a exploração dos recursos naturais, sendo que a estratégia desses grandes projetos 

que aqui são implantados a “ferro e fogo” é de explorar os recursos hídricos, florestais, minerais, 

etc., e abrir espaço para a penetração do capital na frente pioneira amazônica. 

 

3.2 O CODETER do Baixo Tocantins e as políticas públicas para o desenvolvimento 

rural e territorial 

O desenvolvimento rural, enquanto conceito construiu-se historicamente e, 

enquantoprática se consolidou nas últimas décadas (AGOSTINI, 2016). Tavares, Copetti e 

Calvi (2015, p. 01), corroboram com essa autora, ao dizerem que: 

Nas últimas décadas, tem surgido no Brasil um importante debate sobre algumas 

perspectivas diferenciadas e inovadoras de políticas públicas e ações voltadas para o 

desenvolvimento rural, visando reduzir as disparidades regionais e permitir a 

superação de aspectos considerados negativos, como a persistente pobreza rural e os 

problemas socioambientais que vêm sendo reiteradamente aprofundados no país. 

As políticas de desenvolvimento rural foram criadas pela SDT e teve sua formação em 2003, 

logo no início do primeiro governo Lula. Posteriormente, em 2005, as políticas 

desenvolvimentistas passaram a operar de forma regulamentada por meio da Portaria n° 05, 

de 18/07/2005 (DELGADO; LEITE, 2011 apud AGOSTINI, 2016). 

Em 2008, o Programa Territórios da Cidadania (PTC) ampliou esse debate, 

articulando políticas públicas no espaço rural e incorporando outros municípios, como é o 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

77 

caso do território do Baixo Tocantins (DIAS; TAVARES; CALVI, 2016). 

 Considerando que o território é resultado da ação dos atores, existem diversas formas 

de fortalecer o espaço construído (SANTOS, 1996 apud AGOSTINI, 2016) e promover o 

desenvolvimento rural. Se for levado em conta que é a partir das suas particularidades, sendo 

estas culturais, sociais, ambientais, políticas e econômicas, há decisões que são tomadas no 

próprio território sobre como promover o seu desenvolvimento. 

Nesse sentido, o CODETER do Baixo Tocantins tem como um dos principais 

objetivos a discussão e implantação de projetos que pudessem satisfazer os anseios desse 

território, bem como a melhoria da economia familiar. Segundo Tavares e Medeiros (2020), 

uma das questões mais levantadas nas plenárias do CODETER foi a implantação do PROINF. 

Em outro estudo, Tavares, Copetti e Calvi (2015, p. 10) fizeram uma avaliação sobre essa 

política pública no Território do BT desde 2006 a 2014 e observaram que: 

 

[...] de 2006 a 2012, seis projetos de investimentos do PROINF foram definidos e 

tiveram os recursos empenhados. Três projetos tiveram como proponentes a 

Prefeitura Municipal de Moju-Pa e foram finalizados.  

 

Outros projetos do PROINF ainda não foram finalizados, segundo os autores 

supracitados, porque há um entrave por parte das prefeituras, uma vez que muitas estão 

inadimplentes com o Governo Federal, sendo assim, os projetos que deveriam ser propostos 

pelas prefeituras do Território do BT, acabam sendo implementados pela Secretaria Estadual 

de Desenvolvimento Agropecuário e Pesca (SEDAP).  Ainda segundo aos autores, fica mais 

fácil para a SEDAP ser a propositora de projetos de infraestrutura rural: 

 

[...] pelo fato de ser uma instituição pública estadual, poder estar presente nos 

Territórios e também por conta de sua capilaridade e da possibilidade de 

gerenciamento dos equipamentos e dos elementos infraestruturais (TAVARES, 

COPETTI, CALVI, 2015, p. 11). 

Outras políticas públicas discutidas no âmbito do CODETER do BT foram o Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), a 

possibilidade de captação de recursos para a atualização do diagnóstico do Plano Territorial 

de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS) do Território da Cidadania do Baixo 

Tocantins, e o Programa de Formação e Apoio à Consolidação Produtiva das Juventudes do 

Campo do Território da Cidadania do Baixo Tocantins-PA. A perspectiva desse último 

Programa é:  
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[...] proporcionar uma formação e consolidação das atividades produtivas para a 

Juventude do Campo no Território da Cidadania do Baixo Tocantins, e que surge a 

partir de um conjunto de reflexões realizadas com o Fórum Paraense de Educação 

do Campo – FPEC, no Fórum Regional de Educação do Campo da Região 

Tocantina II – FORECAT 2 (CODETER, 2020).  

Em uma reunião do CODETER realizada em março de 2020, se discutiu sobre esse 

último projeto, sendo que foi debatido que o mesmo teria que focar na parte produtiva e na 

diversidade da agricultura familiar, para assim manter o jovem no campo e lhe proporcionar 

mais renda. Foi discutida ainda nessa reunião a proposição, junto à Secretaria Estadual de 

Educação (SEDUC), de cursos de formação profissional que visem trabalhar com a produção 

agrícola familiar. Como exemplos desses cursos foram relatado que poderia haver formações 

em Sistemas Agroflorestais (SAF’s), piscicultura, apicultura, produção orgânica de hortaliças, 

etc. 

Além disso, Tavares, Copetti e Calvi (2015) ressaltam que o CODETER do Baixo 

Tocantins continuou a ser, principalmente, ao invés de um espaço de conciliação e 

planejamento, um pleito de disputa pelo (pouco) poder político conseguido pela ocupação dos 

papéis de coordenação e pelos (ainda menos) recursos disponibilizados pelo Ministério de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para o desenvolvimento do Território.  

 

3.3 Funcionamentos do CODETER do Baixo Tocantins  

Os colegiados territoriais surgem como um mecanismo de fortalecimento das 

discussões que envolvem os territórios e também devido ao fato de que “vinham preencher 

uma grande lacuna existente no meio rural, ou seja, a falta de espaços públicos de participação 

adequados à discussão e apropriação de políticas públicas, por parte dos grupos sociais não 

patronais e suas representações [...]” (LASA; DELGADO, 2013, p. 98 apud DIAS; 

TAVARES; CALVI, 2016).  

Para Freitas ET al. (2012 apud DIAS; TAVARES; CALVI, 2016) os Colegiados são 

considerados espaços institucionalizados de participação e de legitimação das políticas 

públicas territoriais, colocando-se nos processos de gestão social dos recursos federais 

destinados ao desenvolvimento rural.  

No Baixo Tocantins, o CODETER se constitui enquanto essa instância coletiva que 

debate e implanta projetos, visando o Desenvolvimento Rural Sustentável do território. 

O CODETER é composto por representantes institucionais dos setores regionais, 

rurais e urbanos, e busca planejar ações de desenvolvimento sustentável e de integração de 
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políticas públicas no âmbito dos municípios constituintes do Território, por meio do Programa 

Territórios da Cidadania, do Governo Federal.  

O colegiado é a institucionalidade territorial, que assume um papel importante para a 

condução e operacionalização da estratégia de evolução do território, além de possibilitar a 

discussão acerca das questões voltadas para a dinâmica de cada município, compreendendo 

suas diversidades socioambientais e culturais (DIAS; TAVARES; CALVI, 2016).  

A estrutura de funcionamento do CODETER é formada pela Plenária (instância 

máxima nas suas deliberações ordinárias e extraordinárias, composto atualmente por 49 

instituições representando o poder público e a sociedade civil, conforme TAVARES; 

MEDEIROS, 2020); também há o Núcleo Diretivo (nível decisório intermediário, formado 

atualmente por 04 instituições, com representação paritária entre governo e sociedade civil, 

também de acordo com TAVARES; MEDEIROS, 2020), que é a instância gerencial dos 

programas e planos para o Território; existe ainda a Secretaria Executiva (ocupada por uma 

instituição), que possui, dentre as suas atribuições, o objetivo de auxiliar a Coordenação na 

divulgação das resoluções formuladas e garantir a conservação dos documentos elaborados 

nas plenárias e outros encontros do colegiado; e por último há o Núcleo Técnico (composto 

por 04 instituições públicas de pesquisa e atuação na área rural), que é um órgão auxiliar e 

interdisciplinar que apoia as atividades do CODETER, sobretudo na realização de estudos e 

execução de projetos que contribuam para a formação dos agentes de desenvolvimento 

territorial (os conselheiros do colegiado). 

Dentre as atribuições do colegiado destacam-se “[...] a definição, a orientação, a 

negociação e o acordo entre as partes envolvidas na implementação de iniciativas e políticas 

públicas para o desenvolvimento rural do território [...]” (BRASIL, 2014, p. 03 apudDIAS; 

TAVARES; CALVI, 2016). São ações que envolvem todos os atores que participam do 

CODETER, principalmente no âmbito das discussões acerca das políticas que seriam melhor 

implementadas no território, visando o seu desenvolvimento integral.  

Sendo assim, é importante destacar que a principal instância decisória é a Plenária, que 

é o órgão colegiado superior a quem, entre outras funções, compete o papel de deliberar e 

tomar as decisões estratégicas vinculadas ao processo de desenvolvimento territorial, cuja 

composição é feita de forma paritária, envolvendo a Sociedade Civil e o Poder Público, ou 

seja, no mínimo 50% das vagas sejam ocupadas por representantes ou entidades da sociedade 

civil organizada e legalmente constituída e no máximo 50% de representantes governamentais 

(dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em seus três níveis: federal, estadual e 
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municipal) vinculados às discussões sobre o contexto rural sustentável, incluindo inclusive 

universidades e outras instituições de pesquisa e extensão rural (DIAS; TAVARES; CALVI, 

2016).  

 

4. Considerações Finais 

Por fim, existem alguns problemas no funcionamento do CODETER do Baixo 

Tocantins, como por exemplo, cada município querer “puxar a sardinha para o seu fogo” 

(como dito por um dos conselheiros em uma reunião do colegiado), não haver um 

verdadeiroplanejamento no âmbito territorial, algumas prefeituras estarem inadimplentes e 

não poderem ser as proponentes de projetos para o território, etc. Apesar disso, o CODETER 

continua sendo de suma importância para o planejamento e execução de projetos que visem o 

desenvolvimento rural no Território do BT. Suas ações envolvem desde o debate até a 

efetivação concreta de políticas públicas para o fortalecimento da agricultura familiar, para 

dar mais dignidade e oportunidade para o jovem do campo, para desmistificar a ideia 

estereotipada de que o campo é um lugar de atraso etc. 

Além disso, o CODETER continua sendo um espaço de discussão e informação acerca 

dos grandes projetos que poderão afetar o território do Baixo Tocantins, como é o caso da 

futura execução do Programa Pará 2030, um conjunto de ações planejado e executado pelo 

Governo do Estado.  

Isso demonstra a importância que o colegiado assume territorialmente, a despeito das 

mudanças políticas que culminaram na desarticulação da política territorial do Governo 

Federal, e que culminou com a extinção da SDT / MDA, em 2016. Esse espaço de debates e 

discussões sobre o desenvolvimento rural e territorial continua ativo e representa um espaço 

importante de planejamento e ação para as instituições participantes. 
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Área Temática 1: Desenvolvimento Rural Sustentável, Dinâmicas Territoriais e Conhecimentos Tradicionais 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

Os modos de produzir dos agricultores, principalmente na região amazônica permanecem de forma 

bastante rudimentar, usando agricultura de corte e queima como principal modo de preparo de área 

voltada a produção agrícola. Nesse sentido o trabalho teve o objetivo de avaliar o efeito da falta de 

conhecimento técnico e ausência de assistência técnica aos agricultores sobre os impactos ambientais 

causados pela agricultura familiar na Amazônia devido ao desflorestamento e uso do fogo para a 

implantação de sistemas de cultivos. O estudo foi realizado na comunidade Castanhadeua, no 

município de Moju, Estado do Pará. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com sete 

agricultores entendidos por um projeto de extensão do curso de agronomia. Os dados foram tratados 

no software Excel do pacote Office da Microsoft. Os agricultores não mudaram os modos de produzir 

por falta de conhecimento sobre técnicas de cultivos alternativos ao modelo que é praticado. A 

agricultura causa impacto sobre a renda familiar, porém os impactos causados ao meio ambiente, que 

muitas vezes são desconsiderados, são bastante significativos quando se faz uma análise da quantidade 

de pequenas áreas abertas pela agricultura familiar.      

Palavras-Chave: falta de conhecimento; agricultura itinerante; desmatamento; impactos ambientais.  

Abstract 

The farmer’s production methods, mainly in the Amazon region, remain very rudimentary, using slash 

and burn agriculture as the main way of preparing the area for agricultural production. In this sense, 

the work aimed to assess the effect of the lack of technical knowledge and the absence of technical 

assistance to farmers on the environmental impacts caused by family farming in the Amazon due to 

deforestation and the use of fire for the implantation of crop systems. The study was carried out in the 

Castanhadeua community, in the municipality of Moju, State of Pará. Semi-structured interviews were 

conducted with seven farmers who were part of an agronomy course extension project. The data were 

treated in Excel software from the Microsoft Office suite. Farmers have not changed their ways of 

production due to a lack of knowledge about alternative farming techniques to the model that is 

practiced. Agriculture impacts family incomes, but the impacts caused to the environment, which are 

often overlooked, are quite significant when analyzing the number of small areas opened by family 

farming. 

 

Keywords: lack of knowledge; shifting agriculture; deforestation; environmental impacts 
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1. Introdução 

 A agricultura no mundo tem se apresentado de forma bastante desigual entre os 

modelos de produção apoiados pelos governos, que por sua vez investe em tecnologia de alta 

produção e os modelos rudimentares de baixo nível tecnológico. Após a revolução verde 

pôde-se perceber uma grande disparidade entre os meios de produção agrícolas de 

agricultores que tinham acesso às tecnologias e os que não tinham recurso para financiar sua 

propriedade, mantendo por consequência modos rudimentares de produzir sem perspectivas 

de ampliar a produção. Mesmo algumas regiões do mundo tendo adotado o modelo tecnicista 

da revolução verde, dentre elas a América Latina, muitos camponeses nunca puderam adquirir 

os novos meios de produção, fazendo com que o avanço tecnológico se limitasse apenas a um 

público seleto (MAZOYER et al, 2008). 

 No Brasil, embora existam políticas públicas voltadas a agricultura, a eficiência destas 

ainda é muito baixa, o acesso é bastante burocrático, falta gestão dos recursos liberados e com 

isso o alto índice de inadimplência dos agricultores é eminente. O PRONAF, principal 

política pública para a agricultura familiar, por exemplo, apresenta resultados abaixo da meta 

por conta das poucas ou nenhumas condições de operacionalização dos contratos e gestão do 

programa no plano local (CAZELLA, 2016). 

 Historicamente o volume de recursos destinados às políticas públicas para a 

agricultura familiar, entre elas o PRONAF, em comparação com o recurso destinado ao 

agronegócio no Brasil, tem sido bastante desigual e a aplicação do crédito pelos agricultores 

sempre foi um problema, pois embora o programa tenha atendido a necessidade de crédito dos 

agricultores não conseguiu atuar para atender outras demandas como o acesso a assistências 

técnica pelo o agricultor familiar (CASTRO, 2015). 

 Na região amazônica, a falta de conhecimentos acerca do trabalhar a terra de forma 

sustentável e a falta da assistência técnica ao produtor faz com que ainda seja praticada a 

agricultura do corte e queima, a qual em diversas regiões destaca-se como a única forma de 

preparo de área para produzir, causando diveros impactos ao meio ambiente. Essa técnica de 

produção é milenar e se apresenta como o principal componente dos sistemas agrícolas de 

subsistência das populações rurais mais pobres, a mesma   consiste em abrir clareiras, ou seja, 

derrubar a floresta e queima-la para limpar a área de cultivo (JÚNIOR, 2008). 

 O desmatamento na Amazônia tem crescido nos últimos anos, causando fortes 

impactos ao meio ambiente e tem contribuído para o desequilíbrio climático no Brasil e no 
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mundo. Segundo o Imazon, de janeiro de 2018 para janeiro de 2019 houve um aumento de 

54% na área desmatada da Amazônia legal, o estado do Pará foi o segundo estado que mais 

desmatou sendo responsável por 27% do total, ficando atrás apenas do Mato Grosso que 

participou com 55% da área total (IMAZON, 2019). 

 A agricultura da região amazônica se resume a subsistência, com cultivos em 

pequenas áreas, com o aporte de mão de obra da família, sem qualquer custeio de insumos o 

que leva a uma baixa produtividade. Além de se produzir pouco, os impactos causados pelo 

desflorestamento e o uso do fogo embora sejam áreas pequenas da agricultura familiar, 

quando quantificados pelo número de propriedades que trabalha dessa forma tende a ser 

significativo quando se trata de alterar um bioma de tamanha importância mundial 

(BATISTELLA et al, 2003). 

 Diante disso, o objetivo do trabalho foi avaliar os impactos ambientais causados pela 

agricultura familiar na Amazônia pelo desflorestamento e uso do fogo para o preparo de área 

e implantação de sistemas de cultivos em decorrência da falta de conhecimento e assistência 

técnica aos agricultores.     

2. Metodologia 

 O estudo foi realizado na comunidade Castanhadeua, no município de Moju, Estado 

do Pará. “O “município de Moju fica localizado nas coordenadas 01º 53’ 02” S e 48º 46’ 08” 

W, na mesorregião do Nordeste paraense (Figura 1). 

 

Figura 1. Mapa de Localização  
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 Os dados utilizados na pesquisa foram obtidos a partir de visitas aos agricultores 

atendidos pelo projeto de extensão intitulado Empreendimento Econômico Solidário como 

Estratégia de Formação Acadêmica e Fortalecimento de Cadeias Produtivas Locais, ano de 

2017, onde foram aplicados questionários semiestruturados com 7 dos 12 agricultores 

atendidos pelo projeto, afim de identificar as condições ambientais e de desmatamento 

influenciados pelos sistemas produtivos agrícolas da região. 

 Os questionários eram compostos por 30 questões abertas e fechadas sobre várias 

temáticas relacionadas a agricultura e o desenvolvimento rural. No presente trabalho serão 

discutidas apenas os resultados referentes a temática ambiental. Os dados foram analisados a 

partir da tabulação dos dados no software Excel do pacote Office da Microsoft para a geração 

de tabelas e gráficos com os resultados das entrevistas.  

3. Resultados/Discussões 

 O município de Moju, segundo IBGE (2010), tem uma população de 70 mil habitantes 

e culturalmente tem a característica de ter como principal ocupação o trabalho assalariado nas 

empresas produtoras de dendê e coco. A comunidade de Castanhandeua, assim como em 

outras regiões do município também não tem a agricultura como principal fonte de renda, 

sendo a minoria dos habitantes que trabalham na produção agrícola.  

Quanto a ocorrência da expansão da área agrícola por parte dos agricultores até o 

período de realização da pesquisa, 100% dos entrevistados responderam que ainda não tinham 

expandido suas áreas. Os agricultores justificaram que tal fato ainda não havia ocorrido por 

conta da falta de recursos financeiros para novos investimentos, assistências técnica e mão de 

obra insuficiente na família para trabalhar em novas áreas. Segundo Buainain, Romeiro e 

Guanzirol (2003) a maioria dos produtores necessitam de recursos financeiros para operar 

suas unidades de maneira mais eficaz, rentável e sustentável e que a ausência desse recurso 

implica sérias restrições ao funcionamento da agricultura familiar. Souza Filho et al (2011) 

explicam que fatores como o tamanho e o grau de dependência da força de trabalho familiar 

afetam diretamente a produção e a acumulação dos bens produzido. 

 Em relação a forma de implantação dos sistemas de cultivos, predominou o 

desmatamento para a limpeza da área, com 86% dos agricultores utilizando ainda o método da 

agricultura de corte e queima, como mostra a figura 2. O uso desse método é justificando 

pelos agricultores pela falta de informação e tecnologias alternativas a esse método de 

trabalho. Para Abreu Sá et al (2007) essa prática vem persistindo por diversos fatore como: a 
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baixa fertilidade dos solos amazônicos, o elevado custo de fertilizantes e corretivos, 

particularmente calcário e a insuficiência de políticas adequadas de fomento e assistência 

técnica a esse relevante segmento de produtores.  

Figura 2 - Uso do desmatamento para a implantação de áreas agrícolas na agricultura 

familiar. 

 Embora a grande maioria tenha desmatado para implantação da agricultura,57% dos 

agricultores consideram que o avanço do desmatamento na sua propriedade ocorre de forma 

controlada, em quanto apenas 14% afirmaram que o desmatamento aumentou muito na 

propriedade a partir da implantação das atividades agrícolas como é possível verificar na 

figura 3.  

Figura 3 – O avanço do desmatamento nas propriedades dos agricultores. 
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Rebello &Homma (2005) afirmam que, seja por falta de conhecimento técnico ou por 

puro desrespeito, o fato é que é claro o uso de terras inadequadas como o desmatamento 

irregular de determinadas áreas, o uso de áreas impróprias a agricultura, o desmatamento de 

margens de rios e morros, entre outros.    

Sobre a ocorrência de nascentes, rios e/ou igarapés nas propriedades, 100% dos 

agricultores responderam que existem pelo menos uma das três opções acima citadas na 

propriedade. A ocorrência de nascentes, rios ou igarapés nas propriedades torna-se obrigatório 

a aplicação da legislação ambiental, mantendo as áreas de APP para a proteção do recurso 

natural água, porém essas áreas têm sido ocupadas desenfreadamente como corrobora Santos 

& Santos (2014). Vale ressaltar que o desmatamento desordenado causa fortes impactos aos 

recursos naturais (floresta, rios, fauna), pois segundo Costa Lucas et al (2017) estas matas 

ciliares têm papel importante na prevenção de impactos ambientais com a erosão das margens 

dos rios. Por essa razão, faz necessário realizar um Zoneamento Econômico Ecológico dessa 

propriedade para identificar as áreas que podem ser usadas para o trabalho da agricultura e as 

áreas que precisam ser preservadas.  

 Para os agricultores o desmatamento causa impacto na renda familiar, ou seja, atinge 

diretamente a qualidade de vida da família em relação a situação econômica. Para 43% deles 

o desmatamento para a implantação da agricultura causou um impacto positivo na renda 

família, já para outros 43% o fato de desmatar não causou nenhum impacto na renda familiar 

como pode ser conferido na figura 4.  

Figura 4 – O impacto causado pelo desmatamento na renda familiar dos agricultores. 
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Segundo Mattos et al (2011) os sistemas de produção familiares rurais, por ele 

chamados de “empreendimentos familiares rurais” são mais rentáveis na relação entre Valor 

Bruto de Produção Agropecuária e unidade de área.  

Quanto aos impactos causado pelo desmatamento sobre a biodiversidade da região, 

72% responderam que houve uma piora na fauna, flora e outros recursos naturais como a água 

e o solo da região em detrimento do avanço do desmatamento. Para 14% dos entrevistados 

houve uma melhora na biodiversidade e para outros 14% não mudou nada em relação a esse 

aspecto como o observado na figura 5.  

 

Figura 5 – O impacto do desmatamento sobre a biodiversidade da região. 

As questões têm ganhado cada vez mais espaços nos debates a nível mundial, segundo 

Gonçalves et al (2017) a temática é bastante ampla e engloba a questão da preservação de 

recursos naturais como: água, conservação de espécies, preservação de florestas, dentre 

outros. Os que responderam que houve uma melhora podem ser explicados pelo fato de não 

reconhecerem o que representa a fauna e aflora de determinada região. 

4. Considerações Finais ou Conclusão 

 Os agricultores da comunidade pretendem expandir a área de produção agrícola, 

porém a falta de apoio do poder público dificulta essa expansão tendo em vista que falta 

recurso para investir e conhecimento técnico para aprimorar o processo produtivo.   

A falta de conhecimento técnico e de assistência técnica ao produtor faz com todos os 

agricultores adotem a técnica da agricultura de corte e queima, provocando o aumento do 
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desmatamento e queimadas na região. Assim como é observado na região a total inexistência 

de políticas públicas voltas ao fomento produtivo no campo. 

 A agricultura itinerante praticada com frequência na agricultura familiar na Amazônia 

traz benefícios a renda do produtor, porem os impactos a biodiversidade e aos recursos 

naturais de uso comum são significativos, fazendo-se necessário repensar a forma de 

agricultura mais eficiente para essa região.   
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Resumo 

A ocupação inadequada do território, em decorrência do crescimento populacional, gera, entre outros 

problemas, a constante demanda por novas áreas e o uso desenfreado de recursos naturais. O exemplo 

disso, a Mesorregião do Nordeste Paraense apresenta uma paisagem extremamente fragmentada 

devido ao seu processo de colonização. Diante dessa perspectiva, este trabalho teve como objetivo 

analisar o uso e cobertura do solo do munícipio de Peixe-Boi/PA nos anos de 2008 e 2017 através de 

técnicas de Sensoriamento Remoto, como a classificação supervisionada da área. Entre as quatro 

classes analisadas, a de Vegetação Secundária obteve maior destaque, com 44,37% do território 

municipal em 2008 e 41,99% em 2017, seguida pelas classes de Vegetação Primária, com 36,27% em 

2008 e 34,45% em 2017, Solo Exposto, ocupando 13,42% para 2008 e 10,09% para 2017, e 

Hidrografia, que ocupou 5,95% em 2008 e 8,03% em 2017. No ano de 2017, devido à presença de 

nuvens, foi adicionada a classe Nuvem/Sombra, que ocupou 5,44% do território. Os resultados 

indicam a necessidade de desenvolver mais estudos sobre a vegetação secundária na região, além de 

analisar o uso e cobertura do solo com base em mais classes. 

 
Palavras-Chave: Uso e cobertura do solo, Sensoriamento remoto, Classificação supervisionada. 
The inadequate occupation of the territory, due to population growth, generates, among other 

problems, the constant demand for new areas and the unrestrained use of natural resources. As an 

example, the Mesoregion of Nordeste Paraense presents an extremely fragmented landscape due to its 

colonization process. Given this perspective, this study aimed to analyze the use and land cover of the 

municipality of Peixe-Boi / PA in the years 2008 and 2017 through Remote Sensing techniques, such 

as the supervised classification of the area. Among the four classes analyzed, the Secondary 

Vegetation category stood out, with 44.37% of the municipal territory in 2008 and 41.99% in 2017, 

followed by the Primary Vegetation classes, with 36.27% in 2008 and 34.45 % in 2017, Exposed Soil, 

occupying 13.42% for 2008 and 10.09% for 2017, and Hydrography, which occupied 5.95% in 2008 

and 8.03% in 2017. In 2017, due to the presence of clouds, the Cloud / Shadow class was added, 

which occupied 5.44% of the territory. The results indicate the need to develop more studies on 

secondary vegetation in the region, in addition to analyzing land use and cover based on more classes. 

Abstract 

 
Keywords: Land use and cover, Remote sensing, Supervised classification. 
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1. Introdução 

O crescimento populacional gera, além da demanda por novas áreas, disposição de 

alimentos e água. Nesse sentido, observa-se uma ocupação indevida do território, onde os 

recursos naturais são utilizados de maneira desenfreada, o que pode causar seu esgotamento. 

Esse consumo exagerado tem aumentado a necessidade de um planejamento que vise a 

conservação do meio ambiente, além da sustentabilidade socioeconômica (SCHLINDWEIN 

et al., 2007). 

O planejamento da Mesorregião do Nordeste Paraense, uma das mais antigas áreas de 

colonização do estado, teve como principal objetivo a integração dessa área, buscando reduzir 

o desequilíbrio regional e incentivar o crescimento econômico. A partir da década de 1960, a 

região foi sendo estruturada com incentivos fiscais e creditórios do governo federal, 

impulsionando a migração e a criação de redes rodoviárias, gerando mudanças nas estruturas 

políticas, socioeconômicas e principalmente na paisagem (SAMPAIO et al, 2017). 

Ainda segundo Sampaio et al. (2017), o baixo nível de instrução e a falta de 

fiscalização adequada, agregados a um conjunto de situações negativas que estavam 

associados à colonização, geraram um setor agrário extremamente fragilizado. Sendo assim, 

os projetos de expansão de setores produtivos foram realizados sem análise prévia, 

desenvolvendo-se sem considerar a condição socioambiental de cada local.Como 

consequência desse processo de produção e da falta de políticas públicas e planejamento, a 

paisagem da região foi ocupada de maneira desordenada, o que contribuiu para sua 

fragmentação. 

O município de Peixe-Boi pode ser considerado um exemplo desse modelo de 

ocupação territorial. Costa, Santos e Rodrigues (2015)afirmam que a ocupação dessa área se 

deu através da concessão de recursos federais, gerando desenvolvimento na microrregião 

bragantina a partir de 1885, quando os primeiros povoamentos se instalaram entre os rios 

Peixe-Boi, Jaburu e Timboteua.De acordo com o IBGE, a cidade fazia parte de Nova 

Timboteua, e após a construção de uma estação da estrada de ferro em 1907, teve seu 

desenvolvimento acelerado a partir do surgimento de diversas povoações, sendo declarado 

município em 1961. 

De acordo com Schlindwein ET al. (2007), o mapeamento do uso e cobertura do solo é 

importante pois expressa parte do conjunto de atividades de uma sociedade. A organização do 

espaço de um município tem grande influência econômica, pois essas atividades geram 

empregos, atraindo pessoas e aumentando significativamente o quantitativo populacional na 
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região. Por outro lado, a falta de planejamento e o crescimento desordenado têm causado 

grandes impactos ambientais, econômicos e sociais. Logo, fazem-se necessários estudos sobre 

o uso e cobertura do solo a fim de minimizar esses impactos. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo realizar uma análise temporal de uso e 

cobertura do solo do município de Peixe-Boi, no estado do Pará, utilizando técnicas de 

Sensoriamento Remoto, de forma a classificar o território e mensurar a área ocupada por cada 

classe nos anos de 2008 e 2017. 

 

2. Metodologia 

O município de Peixe-Boi está localizado na Mesorregião do Nordeste Paraense 

(Figura 1), mais especificamente na Microrregião Bragantina, e possui uma área de 450,224 

km², segundo o IBGE (2019). O relevo da região é predominantemente plano e suave 

ondulado, com declividades entre 0% e 8%, e os tipos de solo mais abrangentes são o 

Latossolo Amarelo, o Argissolo Amarelo, o Gleissolo Háplico e o NeossoloFlúvico 

(RODRIGUES et al., 2005). 

Figura 1 – Mapa de Localização do Município de Peixe-Boi/PA 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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Os procedimentos de mapeamento e análise da área de estudo foram realizados através 

do software QGIS, em sua versão 3.10.7 - A Coruña. Para a elaboração do mapa de 

localização do município, foram utilizados os arquivos vetoriais de estados e municípios 

disponibilizados pelo IBGE, convertidos para o sistema de projeçãoUniversal Transversa de 

Mercator (UTM), na Zona 23 S, Datum SIRGAS 2000. 

Em seguida, realizou-se a classificação do território do município para os de 2008 e 

2017, inicialmente, com base em quatro classes de uso e cobertura do solo: Hidrografia, 

Vegetação Primária, Vegetação Secundária e Solo Exposto. No entanto, devido à presença de 

nuvens na imagem de 2017, foi necessário incluir a classe Nuvem/Sombra para esse ano.A 

alta concentração de nuvens na atmosfera é uma característica de zonas tropicais úmidas, 

como a Amazônia, o que dificulta a aquisição de imagens em condições ideais para análise 

(ASNER, 2001). 

Paraessa etapa foram utilizadasimagens multiespectrais de 2008 e 2017 dos satélites 

LANDSAT-5 e LANDSAT-8, respectivamente. Embora o site do United States Geological 

Survey (USGS), de onde foi adquirida a imagem de satélite de 2017, execute o pré-

processamento e as correções necessárias, foi preciso realizar o registro da imagem com o 

objetivo de corrigir o posicionamento dos pixels, de modo a alinhá-los com os da imagem de 

2008. 

As imagens, então, foram submetidas ao processo de classificação supervisionada, 

através do plugin Dzetsaka.Para isso, foram coletadas manualmente 40 amostras 

representativas da área em um arquivo vetorial para o ano de 2008, e 50 para o ano de 2017, 

sendo 10 para cada classe.Essas amostras serviram como referência para a classificação 

realizada pelo software.  

Posteriormente, os arquivosraster resultantes foram convertidosem vetores para 

realizar o cálculo das áreas ocupadas por cada classe em km². Por fim, foram confeccionados 

os mapas de localização e de uso e cobertura do solo, com o intuito de comparar as 

características do território nos anos de 2008 e 2017. 

 

3. Resultados/Discussões 

Com base nos arquivos vetoriais e imagens de satélite obtidos, e nos procedimentos 

realizados através do software de análise espacial, foi possível construir o mapa de uso e 
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cobertura do solo do município de Peixe-Boi para os anos de 2008 e 2017, de acordo com as 

classes estabelecidas previamente, como mostra a Figura 2. 

Figura 2 – Mapa de Uso e Cobertura do Solo do Município de Peixe-Boi/PA 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

A Tabela 1 expõe a proporção das classes analisadas no município. É notável a 

prevalência da vegetação secundária na área de estudo, que ocupava cerca de 200 km² do 

território em 2008, ou seja, 44,37%, e passou a ocupar aproximadamente 190 km², totalizando 

41,99% da área total. Isso pode ser resultado do longo processo de ocupação desordenada da 

região e da falta de projetos de planejamento territorial ao longo do período de colonização. 

A segunda classe mais predominante foi a de Vegetação Primária, que está, em grande 

parte, localizada próxima às áreas de hidrografia. Essa classe apresentou uma redução de 

1,82% do total ocupado entre 2008, quando ocupava163,79 km², e 2017, quando passou a 

ocupar 155,58 km². A diminuição pode ser explicada pelo desmatamento para abertura de 

novas áreas de exploração. Farias et al. (2018) aponta para o aumento de pequenos 
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desmatamentos na Amazônia, principalmente no estado do Pará, como consequência das 

atividades relacionadas à agricultura familiar. 

Tabela 1 – Área ocupada por cada classe de uso e cobertura do solo 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

Ainda de acordo coma Tabela 1, a classe de Solo Exposto, que inclui a área urbana, 

ocupou aproximadamente 60 km² em 2008, totalizando 13,42% da área da região estudada. 

No entanto, em 2017, essa área passou a compreender cerca de 50 km², com uma redução de 

3,33% do total ocupado, que pode ser consequência do processo de regeneração natural de 

áreas abandonadas (FRAGOSO ET al., 2017). Todavia, essa diminuição não refletiu em um 

aumento da proporção de vegetação secundária, fato que pode ser justificado pela presença da 

classe Nuvem/Sombra, que ocupou áreas originalmente pertencentes a outras classes. 

Ao contrário das classes citadas anteriormente, a relacionada à hidrografia foi a única 

que apresentou aumento em sua área, ocupando quase 10 km² a mais em 2017, quando 

comparada a 2008. Essa classe representa, em sua maioria, a bacia hidrográfica do rio Peixe-

Boi, que compreende os municípios de Peixe-Boi, Bonito, Novo Timboteua, Capanema, 

Santarém Novo e Primavera. 

Entretanto, esse aumento pode ser decorrente da interferência da classe 

Nuvem/Sombra, mais especificamente, das sombras de nuvens, que possuem baixa 

reflectância e podem ser confundidas com as áreas de hidrografia, que possuem níveis 

semelhantes de reflectância. Contribui para esses erros de classificação, o fato de o rio Peixe-

Boi ser considerado um rio de águas negras, por sua baixa concentração de sedimentos em 

Classes 

2008 2017 

(km²) % (km²) % 

Hidrografia 26,85 5,95 36,27 8,03 

Vegetação Primária 163,79 36,27 155,58 34,45 

Vegetação Secundária 200,34 44,37 189,59 41,99 

Solo Exposto 60,58 13,42 45,57 10,09 

Nuvem/Sombra - - 24,55 5,44 

Total 451,56 100,00 451,56 100,00 
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suspensão e pela presença de matéria orgânica, resultando em uma coloração escura (COSTA; 

SANTOS; RODRIGUES, 2015). 

De modo a corroborar com essa visão, Silva, Imai e Polidorio (2007) destacam, ainda, 

alguns problemas relacionados à classificação de imagens com presença de nuvens. Quando 

baseadas na resposta espectral dos alvos à radiação incidente, as técnicas de classificação 

podem apresentar falhas, principalmente quando existem feições com respostas semelhantes 

às das nuvens e sombras na área de estudo. Isso ocorre com os corpos hídricos, devido à sua 

baixa reflectância, como a das sombras de nuvens, e com áreas de solo exposto, que possuem 

alta reflectância, como as nuvens, o que também pode explicar a redução das áreas de solo 

exposto em Peixe-Boi no ano de 2017. 

Os resultados obtidos nesse trabalho diferem em alguns pontos de estudos anteriores 

realizados na região. O maior destaque está na proporção de áreas de vegetação, que 

totalizaram 80,64% do território municipal em 2008 e 76,44% em 2017. Pereira et al. (2015, 

2016) estudaram a área da bacia hidrográfica do rio Peixe-Boi, com base em imagens de 

satélite de 2008 e 2013, respectivamente, e obtiveram totais de 43,91% e 28,5% para a classe 

definida como Vegetação Arbórea, que engloba as vegetações primária e secundária. 

No entanto, um estudo realizado por Alencar et al. (1996) analisou o uso e cobertura 

do solo dos municípios de Nova Timboteua, Capanema e Peixe-Boi para os anos de 1984 e 

1991, e obteve resultados similares aos desse trabalho para a classe de Vegetação Secundária, 

sendo 51,93% em 1984 e 52,58% em 1991. Todavia, na classe de Vegetação Primária, os 

números foram de apenas 16,52% e 15,24%, respectivamente. Por fim, vale ressaltar que as 

áreas ocupadas por solo exposto e hidrografia foram maiores para o presente trabalho, em 

comparação com os estudos supracitados. 

Essas divergências podem ser explicadas pela metodologia aplicada para cada um dos 

estudos. Enquanto neste trabalho foram analisadas apenas 5 classes, Pereira et al. (2015, 

2016) utilizaram 8 classes para análise e Alencar et al. (1996) empregaram 14 classes, o que 

pode explicar a proporção expressiva de vegetação, por exemplo. Classes como Pastagem, 

que ocuparam grandes áreas nos outros estudos, podem ter sido incluídas, principalmente, em 

Vegetação Secundária. Ademais, é importante salientar que os artigos selecionados para 

comparação não analisaram exclusivamente o município de Peixe-Boi, o que também pode 

justificar parte das diferenças nos dados obtidos. 
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4. Considerações Finais 

Os resultados obtidos através das análises espaciais para o município de Peixe-Boi 

demonstram a existência de diversos fragmentos de vegetação secundária no território, o que, 

apesar das divergências, é corroborado por outros trabalhos desenvolvidos na área, que 

também apontam para a presença dessa classe de uso e cobertura do solo em diversos estágios 

de sucessão. 

Diante dessa perspectiva, que pode ser considerada fruto do histórico de ocupação da 

Mesorregião do Nordeste Paraense, torna-se essencial o desenvolvimento de estudos mais 

detalhados a respeito do papel que essas áreas podem representar para a dinâmica 

socioambiental e para o planejamento territorial desse município.Além disso, observa-se a 

necessidade de realizar trabalhos futuros sobre o uso e cobertura do solo nessa região 

utilizando mais classes para análise. 
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Área Temática I - Desenvolvimento Rural Sustentável, Dinâmicas Territoriais e Conhecimentos 

Tradicionais 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

 

Na contramão do conceito enrijecido de desenvolvimento, os povos tradicionais concebem a práxis do 

Bem Viver, demarcando que é possível cuidar da terra, produzir, reinventar as relações econômicas e 

perpetuar a vida e a diversidade dos territórios. No Território Quilombola de Jambuaçu, Moju, Pará, 

esse Bem Viver se materializa em modos de vida no qual sobressaem as estratégias coletivas de r-

existências. Justamente com a atenção direcionada a essa realidade, este trabalho teve por objetivo 

apresentar a relevância das formas organizativas quilombolas para o Bem Viver e r-existências das 

famílias de Jambuaçu, especialmente àquelas vinculadas ao Quilombo Oxalá de Jacunday. Essa 

investigação, realizada entre maio e setembro do presente ano, pautou-se em observações participantes 

e entrevistas não diretivas envolvendo a coordenação da Associação da Comunidade Remanescente de 

Quilombo Oxalá de Jacunday. Como principais resultados dessa pesquisa, evidencia-se que as famílias 

quilombolas dessa comunidade são guardiãs da terra, dissidentes do modelo colonizador, constroem 

alternativas para um desenvolvimento rural sustentável pautado no Bem Viver e na ancestralidade, 

dentre essas alternativas configuram-se como centrais as formas organizacionais que se materializam 

na consolidação de uma associação; no desenvolvimento de um projeto que trabalha o fortalecimento 

das identidades, ancestralidades e territorialidades quilombolas por meio da arte, da cultura, na luta 

por educação e saúde contextualizadas; e na edificação de Sistemas Agroflorestais mais 

territorializados. 

 

Palavras-Chave: Comunidade Quilombola de Oxalá de Jacunday, Associação da Comunidade 

Remanescente de Quilombo Oxalá de Jacunday, Sistemas agroflorestais, Desenvolvimento Rural 

Sustentável. 

 
Abstract 

 

Against the stiffened concept of development, traditional peoples conceive the praxis of Good Live, 

demarcating that it is possible to take care of the land, produce, reinvent economic relations and 

perpetuate the life and diversity of the territories. In the Quilombola Territory of Jambuaçu, Moju, 

Pará, this Good Live materializes in ways of life in which the collective strategies of r-stocks stand 

out. Precisely with the attention directed to this reality, this work aimed to present the relevance of 

quilombola organizational forms for the Good Live and the existence of the Jambuaçu families, 

especially those linked to the Quilombo Oxalá de Jacunday. This investigation, carried out between 

May and September of this year, was based on participant observations and non-directive interviews 

involving the coordination of the Association of the Remaining Community of Quilombo Oxalá de 

Jacunday. As the main results of this research, it is evident that the quilombola families of this 

community are guardians of the land, dissenting from the colonizing model, building alternatives for 
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sustainable rural development based on Good Live and ancestry, among these alternatives the central 

forms are configured as central. Organizational factors that materialize in the consolidation of an 

association; in the development of a project that works to strengthen quilombola identities, ancestry 

and territoriality through art, culture, in the fight for contextualized education and health; and in the 

construction of more territorialized Agroforestry Systems. 

 
Keywords: Quilombola Community of Oxalá de Jacunday, Association of the Remaining 

Community of Quilombo Oxalá de Jacunday, Agroforestry Systems, Sustainable Rural 

Development. 

 

 

1. Introdução 

 

Os Quilombos constituem o processo histórico de formação da sociedade brasileira e 

se configuram como territórios de luta e resistência da população negra, desde o período 

escravocrata até os dias atuais. Arruti (2008) afirma que o conceito de Quilombo passou por 

diversas ressignificações, no período colonial estava atrelado à fuga dos negros escravizados, 

depois foi se reconfigurando como resistência cultural, resistência política e como pauta de 

luta do Movimento Negro, que defende e demarca os Quilombos como Resistência Negra. 

De acordo com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), o 

termo Quilombo é uma categoria política usada pelo Estado brasileiro, a partir da 

Promulgação da Constituição Federal de 1988, que visa assegurar a propriedade definitiva às 

comunidades negras rurais dotadas de uma trajetória histórica própria e relações territoriais 

específicas, bem como a ancestralidade negra relacionada com o período escravocrata 

(INCRA, 2017). 

O uso do Território é coletivo. Mesmo com influências externas, a comunidade tem 

controle sobre o território e seus recursos e possui regras para o seu uso. As famílias têm 

autonomia sobre o processo produtivo e os direitos dessas famílias são garantidos por meio do 

trabalho realizado em determinada porção de terra, respeitando as regras tradicionais do 

grupo. As famílias possuem domínio privado sobre uma parte da terra onde fica a casa, 

quintal, roça e direito público aos espaços compartilhados, que não estão sob reponsabilidade 

de nenhuma família, e, sim, da comunidade, como os igarapés, áreas de florestas, roças 

coletivas. Essa divisão territorial se dá de acordo com critérios estabelecidos pela própria 

comunidade, suas regras e organização especificam (INCRA, 2017).  

Assim, os Quilombos possuem organização social e vínculo territorial específicos, as 

práticas afetivas, sociais, culturais e produtivas são guiadas pela tradição e ancestralidade. As 

comunidades quilombolas são diversas, compostas por uma multiplicidade de sujeitos, 

subjetividades, expressões, produções de conhecimentos, de cuidado e cultivo com a terra. De 
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acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estima-se que, no Brasil, 

existam 5.972 localidades quilombolas, divididas em 1.672 municípios. Desse total, apenas, 

404 são Territórios reconhecidos oficialmente. No Estado do Pará, encontram-se 516 

localidades quilombolas, com 75 comunidades oficialmente reconhecidas, sendo o Estado 

com o maior número de localidades com delimitação oficial. Estima-se que o município de 

Moju, localizado no Território do Baixo Tocantins, Estado do Pará, esteja entre os dez 

municípios com o maior número de localidades quilombolas, ficando em quinto lugar no 

ranking nacional, com 38 localidades (IBGE, 2020). 

 Ainda sobre Moju, este município possui uma população de 70.018 habitantes, sendo 

que 64% reside em zona rural (IBGE, 2010). Dentre as localidades quilombolas desse 

município, encontra-se o Território Quilombola de Jambuaçu, composto por quinze 

comunidades quilombolas, são elas: Ribeira, Jacunday, São Manoel, Conceição do Mirindeua, 

Santa Maria do Mirindeua, Santo Cristo Ipitinga do Mirindeua, Santa Maria do Traquateua, 

Santa Luzia do Traquateua, São Sebastião, Vila Nova, Bom Jesus do Centro Ouro, Nossa 

Senhora das Graças, São Bernardino, Santa Ana Axé do Baixo e Santa Luzia do Prazer-Vila 

Poacê. Todas as comunidades são tituladas, exceto o Quilombo de Poacê que ainda está na 

luta por sua titulação. 

O Territorio de Jambuaçu é historicamente marcado por conflitos e lutas pela terra, 

pelo direito de existir enquanto quilombolas, mantendo vivos os saberes tradicionais e a 

memória ancestral. Ao longo do processo de formação e reconhecimento de Jambuaçu, muitas 

empresas foram se instalando no território ou fazendo fronteira com este, impactando direta e 

indiretamente os modos de vida, a cultura e organização dos sujeitos que o compõem, 

ameaçando o Bem Viver e a sobrevivência quilombola. Malheiros e Cruz (2019, p. 19) 

afirmam que “os grandes projetos de des-envolvimento são máquinas biopolíticas que fazem 

viver e deixam morrer”. Nesse movimento, os sujeitos que são autorizados a morrer são 

aqueles que não se encaixam na lógica capitalista de desenvolvimento, são os sujeitos que 

resistem frente às investidas do Capital e da Necropolítica que violenta, oprime e mata todos 

os dias a população negra, quilombola, indígena e periférica. 

Na contramão do conceito enrijecido de desenvolvimento, os povos tradicionais 

apresentam o conceito de Bem Viver, demarcando que é possível cuidar da terra, produzir, 

reinventar as relações econômicas e perpetuar a vida e a diversidade dos territórios.  

Com sua proposta de harmonia com a natureza, reciprocidade, relacionalidade, 

complementariedade e solidariedade entre indivíduos e comunidades, com sua oposição ao 

conceito de acumulação perpétua, com seu regresso a valores de uso, o Bem Viver, uma ideia 
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em construção, livre de preconceitos, abre as portas para a formulação de visões alternativas 

de vida (ACOSTA, 2016, p.33). 

À luz dessas explanações, este trabalho tem por objetivo apresentar a relevância das 

formas organizativas quilombolas para o Bem Viver e r-existências das famílias de Jambuaçu, 

especialmente àquelas vinculadas ao Quilombo Oxalá de Jacunday. As famílias quilombolas 

são guardiãs da terra, dissidentes do modelo colonizador, constroem alternativas e estratégias 

para um desenvolvimento rural sustentável pautado no Bem Viver e na ancestralidade. 

 

2. Metodologia 

O Quilombo Oxalá de Jacunday está localizado a 43 km da Sede do Município de 

Moju e cerca de 80 km de Belém, e é formado por 120 famílias. Ao longo dos anos de sua 

consolidação, formas específicas de organização e r-existências foram se configurando. A 

associação da Comunidade Remanescente de Quilombo Oxalá de Jacunday é a representação 

máxima da comunidade e sua coordenação é composta por um presidente, uma tesoureira, 

uma secretária e um Conselho Fiscal (composto por três conselheiros) e suplente das 

respectivas funções.  

A pesquisa, que apresenta esse trabalho como resultado preliminar, envolve 

diretamente a coordenação da Associação, composta por seis pessoas (1 presidente, 1 

tesoureira, 1 secretária, 3 conselheiros fiscais) e seus respectivos suplentes. Nas reuniões 

estratégicas, conversas e trocas sobre o quilombo e no quilombo, realizadas entre os meses de 

maio a setembro de 2020, a participação observante foi mobilizada como instrumento de 

suma importância (SOULÉ, 2007). As entrevistas conversacionais livres focalizadas, 

direcionadas aos grupos de indivíduos participantes da pesquisa, seguiram um roteiro de 

tópicos relativos ao problema estudado que não obedeceu a uma estrutura formal. As questões 

foram formuladas aos entrevistados a partir do contexto imediato em que ocorreu a entrevista. 

Essas entrevistas foram realizadas em momentos diversos, tais como reuniões das lideranças, 

de grupos de trabalho e atividades realizadas. As respostas espontâneas dos entrevistados 

fizeram surgir questões inesperadas que foram de significativa utilidade ao trabalho. 

Conforme discutido por Godoi e Mattos (2006), esse método de levantamento de informações 

foi utilizado como “evento de intercâmbio dialógico”, pois promoveu, além de reformulações 

metodológicas capazes de enriquecer a pesquisa, a construção de novas situações de 

conhecimento. Tal pesquisa configura-se como qualitativa de orientação cartográfica, tendo 

em vista que no processo de pesquisar, pesquisadores e pesquisados se encontram no tear de 
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histórias, relatos, nas trocas de afeto e conhecimento e na construção de estratégias para a 

comunidade (SOUZA & FRANCISCO, 2016). A pesquisa se realiza por meio da observação 

e escuta atenta dos sujeitos, compartilhamento de vivências e subjetivações do território, para 

então se criar e recriar, coletivamente, intervenções e possibilidades. Os dados construídos em 

campo estão sendo registrados e categorizados para sua melhor compreensão e análise, assim 

sendo, aqui são apresentados dados preliminares relacionados a essa investigação. 

 

3. Resultados e discussões 

As reuniões das lideranças quilombolas que compõem a coordenação da Associação 

acontecem de acordo com a disponibilidade dos integrantes. São marcadas antecipadamente 

em local acessível para todos, considerando a extensão territorial do Quilombo de Jacunday, 

correspondente a 1.701,5887 ha e perímetro de 22.616,39 m, na maioria das vezes são 

realizadas na Sede do Clube ou na casa de uma das lideranças. As famílias da comunidade 

possuem formas específicas de se relacionar com a terra, de produzir e movimentar a 

economia, as principais atividades socioeconômicas são o cultivo de mandioca para a 

produção de farinha, mas outras espécies também são cultivadas, dentre elas: castanha do 

Pará, cupuaçu, açaí, milho e pupunha (MORAES, 2018). Há também os pequenos comércios, 

“mercadinhos”, vendas informais de cosméticos e artigos diversos e o trabalho assalariado de 

funcionários públicos em diversas funções na escola ou como agentes comunitários de saúde.   

A comunidade está organizada em cinco zonas, para que o alcance das informações e 

articulações seja mais efetivo. Das 120 famílias que a compõem, 100 famílias constituem o 

grupo de associados na Associação de Oxalá de Jacunday. As pautas das reuniões são 

estabelecidas previamente, para além das demandas estratégicas, as reuniões são locais de 

afeto e acolhimento dos atravessamentos individuais e coletivos.  Nesta discussão, as 

lideranças estarão identificadas como: L1, L2 e L3. 

 

3.1 Quilombolas em movimento 

No movimento de formação e organização da comunidade, cabe pontuar algum 

marcos histórico e social. Jacunday, assim como os outros quilombos de Jambuaçu, 

vivenciou/vivencia uma luta constante pelo Território Livre e pelo Bem Viver quilombola, 

inúmeros são os conflitos e as (r) existências frente ao poder do Capital, dos 

empreendimentos instalados no Território e do poder público que negligencia as demandas e 

legitima as opressões vivenciadas pela a população quilombola. A Associação da 
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Comunidade Remanescente de Quilombo Oxalá de Jacunday é fruto de luta coletiva, pelo 

reconhecimento e demarcação da comunidade como quilombola, foi fundada em12 de junho 

de 2002 e a comunidade recebeu titulação definitiva no dia 23 de novembro de 2006, pelo 

Instituto de Terras do Pará (ITERPA). Em2019, o movimento da juventude de Jacunday 

assumiu a frente de luta comunitária e está construindo a atual gestão da Associação, que é 

composta por um presidente, uma secretária, uma tesoureira, três conselheiros fiscais e seus 

respectivos suplentes. 

O Quilombo de Jacunday é diversas, e distintas são as práticas dos sujeitos que o 

compõem. A associação, a escola, o clube, as igrejas, os projetos, grupos de mulheres, 

juventude, agricultores e de educadores movimentam a organização social da comunidade. As 

lideranças quilombolas ocupam múltiplos espaços, intervindo de diferentes maneiras no 

cotidiano da comunidade, nos processos de formação, produção e resistências. 

 

Eu sou formada em Educação no Campo, faço especialização. Na minha comunidade, 

estou envolvida em diversas atividades. Na associação, faço parte da diretoria e 

participo ativamente das lutas que a associação enfrenta. Trabalho no SAF,estou no 

grupo de futebol feminino da comunidade, onde estamos tentando proporcionar lazer 

por meio do esporte, faço parte do Projeto Perpetuar onde busca valorizar a história, 

ancestralidade e identidade do meu povo (L2). 

  

 Os Sistemas agroflorestais (SAF) são compreendidos como “sistemasde produção 

agrícola que consorciam espéciesflorestais (frutíferas e/ou madeireiras) com cultivosagrícolas 

e em alguns casos também animais, namesma área e numa sequência temporal” (PALUDO; 

COSTABEBER, 2012, p. 67).Por meio dos SAF, criam-se diferentes estratosou andares 

vegetais, procurando imitar umafloresta natural, na qual as árvores e/ou arbustos,pela 

influência que exercem no processo deciclagem de nutrientes e no aproveitamento daenergia 

solar, são considerados os elementosestruturais básicos e principais para a estabilidadedo 

sistema. Como é possível verificar no trecho de entrevista acima, até mesmo o SAF emerge 

como uma forma de organização relevante entre as famílias de Jacunday. Sua compreensão 

como instrumento organizacional pauta-se no fato de que essas famílias estão, cada vez mais, 

buscando estratégias para diversificar sua produção, seu consumo e sua renda, estão 

construindo autonomia no processo produtivo e buscando fortalecer o cuidado e contato com 

a terra. Os comunitários, agricultores e agricultoras de Jacunday, estão se organizando em 

família, em mutirão, em contato com as outras comunidades, trabalhando em rede, pois todas 

as práticas no quilombo se entrelaçam e se fortalecem na coletividade. 
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3.2 Bem Viver Quilombola 

 O modelo homogeneizante e opressor do Capital desconsidera e invisibiliza as 

diversas maneiras de produzir conhecimento e de se organizar social, político e 

economicamente. As comunidades tradicionais subvertem a lógica capitalista preservando sua 

história e práticas tradicionais, produzindo e cuidando do Território. Nesse sentido, o  Bem 

Viver Quilombola está sempre em construção, em movimento, e para além de um conceito, é 

um compromisso ancestral com a memória dos antepassados de luta, com a terra, com as 

gerações presentes e futuras. Acosta (2016), afirma que o Bem Viver é uma tarefa de (re) 

construção  que se contrapõe ao progresso  em sua lógica produtivista e ao desenvolvimento 

enquanto direção única,  ou seja, se configura como  possibilidades de se construir  outras 

dinâmicas de  produção, de relações, de vida.  

Trabalho na agricultura familiar, mais especificamente, com a produção de mandioca. 

Estou desenvolvendo um trabalho com o saf, com as culturas de açaí, cacau e 

cupuaçu, trabalho desde os 10 anos de idade na agricultura familiar e me organizo 

para trabalhar na agricultura e desenvolver meu trabalho à frente da associação, e faço 

alguns corres também para adquirir renda como trabalhar com diária para outras 

pessoas, faço atividades autônomas (L1). 

 

 A terra é uma questão central para a população quilombola, o vínculo e a 

territorialidade ancestral são o que os constituem. Sendo assim, continuamente, as práticas de 

manejo e cuidado com a terra estão sendo reinventadas, atualizadas, para que haja produção e 

preservação ambiental. Os SAF funcionam como estratégia real na construção do Bem Viver, 

possibilitando outras dinâmicas de organização social e produtiva. No trecho da fala de “L1”, 

são apresentadas várias atividades realizadas para produzir renda e para a organização 

comunitária e se ressalta a diversidade de atuação e envolvimento dos sujeitos com a vida em 

comunidade, como o trabalho na associação, na agricultura com o SAF, nas trocas de diárias e 

serviços prestados para outros agricultores e outras estratégias de produção de renda.  

Devido eu não ter um trabalho fixo, eu tento organizar meu tempo da melhor maneira 

possível, pela parte da manhã atividades no Saf, a tarde e à noite é organizado de 

acordo com a demanda da comunidade. Também trabalho com vários tipos de vendas, 

como cosméticos, roupas, lanches, etc. Sou autônoma.! Desde quando começou a 

quarentena a minha família se dedicou nas atividades do saf's, onde tem um saf 

familiar e um saf particular, onde nós trabalhamos por meio de ajuda mútua e trocas 

de dias (L2). 

 

 São inúmeras as possibilidades de produzir renda nas comunidades quilombolas, 

conciliando a prática agrícola, com os pequenos comércios, o trabalho para prefeitura e o 

trabalho informal. A cooperação entre os moradores da comunidade é uma variável 

importante, seja nos mutirões no Saf, na compra dos produtos locais e no fortalecimento das 

produções de renda alternativas. É importante demarcar que a coletividade, a ajuda mútua, 
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atravessa as relações no quilombo e possibilita movimentação das atividades e economia. No 

contexto de pandemia tem sido uma forma de resistência e fortalecimento da comunidade 

como evidencia o trecho de entrevista a seguir.  

Atualmente eu sou estudante de pedagogia, último semestre, ainda não trabalho 

formalmente, minha renda é informal, já vendi cosméticos e agora vendo semijóias. 

Minha família sempre trabalhou para a prefeitura, nunca tivemos uma relação muito 

próxima com a agricultura, desde sempre foi para a alimentação, fazer a farinha para 

comer mesmo, plantar pra comer, porque a renda dos meus pais não era suficiente e 

hoje são aposentados, a gente é estudante e ainda hoje não temos tanta afinidade com 

a roça, só para alimentação (L3). 

 

 O manejo da terra, seja para subsistência ou comercialização, sempre esteve/está 

presente na vida das famílias de Jacunday. Entretanto, não é determinante em suas práticas 

produtivas, há a busca por alternativas seja no trabalho formal ou informal. O Bem Viver 

Quilombola não se limita a isso, requer assistência, infraestrutura e a efetivação de políticas 

públicas param essas populações. Independente das práticas vivenciadas, os enfrentamentos 

são múltiplos e configuram um cenário de constantes resistências. 

 

3.3- Enfrentamentos e r-existências quilombolas  

 Adotar novas técnicas de produção, mais sustentáveis, diversas e produtivas amplia as 

possibilidades de cuidado com a terra, consumo e comercialização, mas também se torna um 

desafio diante da falta de incentivo e respeito às demandas dos trabalhadores rurais, da 

agricultura familiar. É necessário ter infraestrutura adequada, condições de trabalho dignas, 

recursos, organizações e orientações para que se construam práticas efetivas. 

Temos que correr atrás de sementes e mudas selecionadas, preparar a área e fazer o 

plantio das mudas tudo na forma tradicional sem o uso de maquinário (L1). 

Um dos principais enfrentamentos é a falta de incentivo, falta de investimento 

financeiro, falta de conhecimentos e falta de organização (L2). 

 

 As comunidades quilombolas são historicamente invisibilizadas e violentadas pelo 

abandono do poder público, pelo racismo que estrutura a sociedade e as relações de poder 

colonizadoras e opressoras. As políticas públicas existentes ainda são embranquecidas e 

urbanizadas, não contemplam as realidades quilombolas em toda a diversidade de práticas 

sociais, políticas e econômicas. Como destacado no trecho de entrevista abaixo, o poder 

público, que deveria garantir direitos e representatividade para o povo, oprime e colabora para 

as investidas do Capital. 

Um dos principais enfrentamentos é com o governo, é uma luta diária, porque eles só 

querem tirar nossos direitos, a gente enquanto associações querem nossos direitos, 

igualdade, a gente quer que o povo saiba e usufrua desses direitos. Tem o 

enfrentamento com as grandes empresas que só querem entrar em nosso território e 

nos matar, literalmente. Tem também um processo de resistência com o nosso povo, 
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quando as pessoas da própria comunidade lutam contra a gente, mas estamos aí 

resistindo em prol dos direitos do nosso povo (L3). 

 

 No processo de luta por direitos, o enfrentamento é contínuo e o aquilombamento das 

dinâmicas de vida é urgente. Em 2018, foi lançado na Assembleia Legislativa do Pará 

(ALEPA) o Protocolo de Consulta Prévia Livre e Informada dos Quilombolas de Jambuaçu. 

Amparado pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, reconhecida 

no Brasil desde 2002, o Protocolo demarca o direito à Consulta Prévia diante de quaisquer 

medidas, empreendimentos ou intervenções que possam vir a ser realizadas no território. Esse 

lançamento foi fruto de luta e organização dos quilombos e lideranças de Jambuaçu, reafirma 

que as r-existências quilombolas são ancestral e que o Território de Jambuaçu está organizado 

e fortalecido. No quesito organizativo, as informações apresentadas a seguir por um dos 

entrevistados se mostram esclarecedoras.  

As 15 Associações estão organizadas em uma Associação Mãe que é a BAMBAÊ, que 

representa todo o Território de Jambuaçu. Nós, enquanto lideranças nos encontraram 

para discutir os andamentos das atividades dentro do território. Tem bastante diálogo, 

tem alguns líderes decomunidades que a gente se identifica mais e fica conversando, 

trocando experiências um com o outro e ajudando um ao outro, porque temos de ser 

unidos para avançar nos discursos e nas lutas em prol do território. (L1). 

 

 No movimento de r-existir, o Quilombo de Jacunday se articula a nível territorial, por 

meio da Bambaê, do Movimento da Juventude Quilombola do Território de Jambuaçu, dos 

grupos de agricultores que constroem os SAF no território, dos projetos existentes e das 

Comunidades Eclesiais de Base (Cebs), como a nível de comunidade em suas múltiplas 

organizações e expressões. A gestão atual da Associação é composta pela juventude que 

dinamiza os processos, preserva a história, honra os mais velhos e é continuidade para os 

passos que vêm de longe.  Essa juventude está envolvida em todos os setores e relações 

comunitárias, aprendendo e ensinando, escutando e se posicionando, plantando, cultivando e 

colhendo, aquilombando as dinâmicas territoriais como reiteram o trecho de entrevista abaixo. 

 

Eu faço parte da juventude de Jacunday, da juventude do território, criamos um grupo 

há dois anos e estamos aí na luta contra as estratégias do governo. Recentemente faço 

parte do grupo de mulheres Aya que a gente criou para fortalecer nossas lutas, os 

enfrentamentos diários (L3).  

 

 No dia 25 de julho de 2020 (Dia da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha), foi 

criado o Grupo AYA1- Mulheres Quilombolas de Jacunday, com o intuito  de fortalecer a luta 

das mulheres na comunidade e no Território,  como foi  evidenciado na fala de “L3”. As 

mulheres quilombolas são linha de frente nas lutas pelo território, munidas de força, 

                                                           
1
 Símbolo   Adinkra, originário de alguns povos africanos, que representa resistência, perseverança e superação. 
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sensibilidade e saberes tradicionais, mantém vivas as práticas ancestrais de benzer, puxar2, 

plantar, rezar, o manejo com as ervas e o “trazer para o mundo” as “crias” do quilombo, 

auxiliando nos partos.  

Em Jacunday, essas mulheres inspiram os sonhos e os enfrentamentos diários, são 

contadoras de histórias, professoras, agriculturas, sabedoras da cultura e da identidade 

quilombola. O Projeto Perpetuar é inspirado em uma mulher quilombola, contadora de 

histórias, Osvaldina Valadares (Dona Perpétua), é um espaço de resistência e afeto que 

trabalha o fortalecimento das identidades, ancestralidades e territorialidades quilombolas por 

meio da arte, da cultura, na luta por educação e saúde contextualizadas. Em 2019, foi 

inaugurada a Quilomboteca Osvaldina Valadares, pela democratização do acesso à leitura no 

quilombo, pois em Jacunday também se plantam pés de livros.  

 

4. Considerações Finais 

O processo de cartografar possibilita encontros, aprendizados e construções coletivas 

para a pesquisa, para o “Território existencial compartilhado” (SOUZA E FRANCISCO, 

2016) e para a comunidade. Se reunir, conversar sobre as práticas, realidades e 

enfrentamentos, acolher as inquietações e buscar respostas na coletividade faz parte das 

dinâmicas de vida e resistências quilombolas. 

Os quilombos são territórios de resistências, estão em constante movimento, criando 

estratégias e fortalecendo identidades, subvertendo a lógica capitalista e construindo 

alternativas possíveis. Nos diálogos com as lideranças, sendo liderança, estamos arquitetando 

intervenções nos diferentes setores da comunidade, considerando as especificidades, 

enfrentamentos e potencialidades dos sujeitos, territórios e dos lugares que ocupamos como 

quilombolas, juventude, educadores, militantes, agricultores e tantas outras expressões de 

nossas construções, organizações e subjetividades. 

No movimento de desconstruir e ressignificar o conceito de desenvolvimento, ganha 

espaço e força a ideia e operacionalização de um Bem Viver Quilombola. O qual reafirma a 

necessidade de enxergar-se para além dos estereótipos estabelecidos e da homogeneização 

imposta às populações quilombolas. Os modos de vida, organização, interação e produção nos 

quilombos são plurais e emancipatórios, agregam diferentes saberes e vivências, os 

conhecimentos tradicionais, científicos, as tecnologias sociais, convergem para este  Bem 

Viver, para dinâmicas sustentáveis e contextualizadas de cuidado e produção . 

                                                           
2
 Ato de massagear, puxar, partes do corpo baqueadas, membros “desmentidos”, utilizando remédios caseiros e 

ervas como forma de amenizar os impactos, promovendo cuidado e facilitando a cura. 
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O Quilombo de Jacunday vivencia um processo contínuo de r-existência e se fortalece 

por meio das diversas organizações que o compõem. A luta pelo Bem Viver Quilombola é 

construída pelas crianças, pela juventude, pelos mais velhos, nas interações, aprendizados e 

ressignificações diárias. Jacunday foi formado, é organizado e sustentado por muitas mãos, 

mãos que seguram a enxada e a caneta, mãos que educam, cuidam e protegem. São muitos os 

projetos e sonhos cultivados pelos agricultores e agricultoras, pelos educadores e 

universitários, pelos empreendedores e artistas, pelas lideranças, por todas as mulheres e 

homens que perpetuam a história de luta e resistência da comunidade. 
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Área Temática I: Desenvolvimento Rural Sustentável, Dinâmicas Territoriais e Conhecimentos Tradicionais 

Modalidade: Artigo Científico 

 

 

Resumo 

A suinocultura é significativa do ponto de vista social e econômica. Sua exploração é 

apontada pelos órgãos ambientais como uma atividade causadora de degradação ambiental 

gerando grande quantidade de resíduos. Entretanto, nota-seescassez de trabalhos que 

apresentem a solução total ou parcial do problema ambiental gerado pela suinocultura em 

propriedades rurais. O objetivo desse trabalho é mostrar que o uso do biodigestor na 

suinocultura é uma alternativa sustentável, podendo contribuir para o controle das emissões 

de gases de efeito estufa, redução dos impactos ambientais e produção de energia renovável e 

adubo orgânico. Portanto, a produção do biogás e do biofertilizante, pelo sistema de 

biodigestão, agrega valor à propriedade rural, tanto pelo fato da geração de energia renovável 

quanto à reciclagem de nutrientes e saneamento ambiental. 

 

Palavras-Chave: Biogás, Desenvolvimento Sustentável, Resíduos. 

 

Abstract 

Pig farming is significant from a social and economic point of view. Its exploitation is 

identified by Organs environmental agencies as an activity that causes environmental 

degradation generating a large amount of waste. However, there is a scarcity of studies that 

present the total or partial solution of the environmental problem generated by pig farming in 

rural properties. The objective of this work is to show that the use of the biodigester in swine 

farming is a sustainable alternative, which can contribute to the control of greenhouse gas 

emissions, reduction of environmental impacts and production of renewable energy and 

organic fertilizer. Therefore, the production of biogas and biofertilizer, 

throughthebiodigestion system, addsvalue to the rural property, both because of the 

generation of renewable energy and the recycling of nutrients and environmental sanitation. 

 

Keywords: Biogas, Sustainable Development, Waste. 
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1. Introdução 

Nas últimas décadas a humanidade tem se preocupado cada vez mais com as questões 

ambientais, onde os biodigestores têm sido vistos como uma alternativa interessante e viável 

na diminuição dos impactos, pois utiliza resíduos, que seriam dispensados como lixo, para a 

geração de energia renovável, na qual se difere de energias provindas de combustíveis fósseis 

e até mesmo de outros tipos de energia provenientes de fontes não renováveis. 

O funcionamento do biodigestor se dá através de atividades bacterianas anaeróbicas 

(sem a presença de oxigênio), no qual vão decompor a matéria orgânica presente no tanque, 

gerando o biogás (BARBOSA e LANGER, 2011).  

De forma geral, os biodigestores exercem funções importantes no ciclo produtivo, 

apresentando eficiência na redução de microrganismos e de emissões de gases poluentes que 

são diretamente lançados na atmosfera (BEZERRA et al., 2014). 

Conforme exposto por Metz (2013), a maioria os biodigestores são encontrados no 

setor rural do Brasil, onde apresenta como vantagens a degradação da matéria orgânica dos 

currais, redução dos odores, diminuição de moscas no local, redução de coliformes superior a 

99%, e a possibilidade da utilização do biogás proveniente da deterioração da matéria 

(biomassa) e o uso do lodo como fertilizante. 

Todos os materiais que têm propriedade de se decomporem por efeito biológico, isto é, 

pela ação de diferentes bactérias, são considerados biomassas. 

Nesse sentido, pode-se descrever a biomassa como a massa total de matéria orgânica 

que se acumula em um espaço vital. Desta forma, são consideradas biomassas todas as plantas 

e todos os animais, inclusive seus resíduos, as matérias orgânicas transformadas provenientes 

de indústrias alimentícias e indústrias transformadoras de madeira (COLDEBELLA, 2008). 

A suinocultura brasileira é um setor produtivo na agropecuária que nos últimos anos 

vem ganhando espaço no cenário global, ocupando a quarta posição na produção mundial 

com uma representatividade de 3, 983 milhões de toneladas (ABPA, 2020). 

Assim, faz-se necessário a preocupação com todo o ciclo produtivo da cadeia, desde o 

melhoramento genético à questões sanitárias que estes animais se encontram. 

Para Bezerra (2014), considerando a quantidade de dejetos/dia/100 kg de peso vivo, os 

suínos produzem em média 6,7 kg, sendo esses dejetos 100 vezes mais poluentes que o esgoto 

urbano, representa uma parcela expressiva dos problemas ambientais vivenciados. No Brasil, 

cada matriz, em uma granja de ciclo completo, produz até 25 m³ (25.000 l) de dejetos em toda 

a sua criação. 
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A tecnificação para o tratamento dos dejetos suínos é o grande desafio para a 

sustentabilidade dessa atividade. É necessário evitar que um volume tão grande de dejetos 

continue a ser lançado no meio ambiente. 

Sendo assim uma alternativa viável é encontrado, a partir da construção de 

biodigestores, um manejo eficaz dos dejetos suínos, trazendo alternativa sustentável, 

minimizando questão de despejo inadequado de poluentes no solo e mananciais, além de 

possibilitar retorno lucrativo ao produtor rural por meio da produção de gás metano 

(BEZERRA, 2014). 

Desta forma, o objetivo desse trabalho é mostrar que o uso do biodigestor na 

suinocultura é uma das alternativas sustentáveis a ser utilizada, contribuindo, entre outras 

coisas, para o controle das emissões de gases de efeito estufa e redução dos impactos 

ambientais, além da produção de energia renovável e adubo orgânico. 

 

2. Metodologia 

Este trabalho teve por base a pesquisa bibliográfica, utilizando-se as bases de dados 

online Google Acadêmico e Scielo. Inicialmente realizou-se busca sobre a temática geral, 

tendo como objetivo identificar desde a origem de trabalhos com biodigestores, com suas 

especificidades, até a sua aplicação e influências no mundo. Avaliaram-se inicialmente os 

títulos e resumos dos artigos pesquisados, para posterior análise da fundamentação teoria e 

dos resultados obtidos.  

 

3. Resultados/Discussões 

3.1. Produção de energia 

Atualmente a produção de energia elétrica a partir da biomassa é defendida como 

alternativa importante para países em desenvolvimento e outros países. 

Conforme exposto por Coldebella (2008 p 46.): 

“Considerado um dos principais causadores de problemas ambientais no 

agronegócio, os dejetos gerados na criação de animais estão sendo aproveitados para 

a geração de gás combustível e fertilizante, onde esta matéria orgânica é utilizada 

como substrato para bactérias metanogênicas (bactérias formadoras de gás metano) 

responsáveis pela produção de biogás.” 

Staiss e Pereira (2001) relatam que os elementos primários da biomassa podem ser 

convertidos através de diferentes tecnologias em biocombustíveis sólidos, líquidos ou 

gasosos, que por sua vez, transformam-se em energias térmica, mecânica e elétrica. 
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A temática energia é cada vez mais evidenciada pela interferência no custo final de 

produção. No caso da suinocultura é um fator que merece ser trabalhado de forma mais 

precisa, uma vez que as oscilações de preço do produto reduzem a competitividade do setor 

(BARICHELO, 2015), além de auxiliar na diminuição da emissão de gases do efeito estufa, 

colaborando, entre outras coisas, para aumentar a eficiência energética da propriedade rural e, 

consequentemente, a sustentabilidade da produção. 

 

3.2. Ação do biodigestor  

A fermentação dos resíduos ocorre através da ação de organismos microscópicos 

(bactérias). O processo de decomposição da matéria orgânica resulta na produção de biogás e 

resíduos digeridos sem cheiro (biofertilizante) (BARBOSA e LANGER, 2011). 

O funcionamento do biodigestor se dá através de atividades bacterianas anaeróbicas 

(sem a presença de oxigênio), no qual vão decompor a matéria orgânica presente no tanque, 

gerando o biogás (BARBOSA e LANGER, 2011). 

O biogás proveniente do processo de fermentação, na ausência de oxigênio, dos 

dejetos dos suínos é o metano (CH4), que tem potencial energético de 21 vezes mais nocivo à 

atmosfera que o gás carbônico (BEZERRA et al., 2014).  

A tecnologia da digestão anaeróbica em biodigestores é uma das possibilidades para o 

combate da poluição gerada por esta atividade e que, ao mesmo tempo, agrega valor às 

propriedades rurais.  

Assim, a função do biodigestor é receber resíduos de animais em um ambiente fechado 

e impermeabilizado, onde ocorre o processo de decomposição que acontece de forma 

anaeróbica (sem oxigênio).  

 Segundo Barichello (2015, p. 335), “a digestão anaeróbica do resíduo animal através 

do biodigestor resulta na produção de biogás, composto basicamente por metano (CH
4
 – 60 a 

70%) e dióxido de carbono (CO
2
 – 30%)”. 

 

3.3. O biogás  

De forma bem unânime e em consoante com trabalhos de pesquisa, sabe-se que “o 

biogás é produzido na degradação biológica anaeróbia da matéria orgânica, com a formação 

de amônia, dióxido de carbono, hidrogênio, monóxido de carbono, nitrogênio, compostos 

orgânicos voláteis, sulfetos e fosfatos” (BILOTA, 2016, p. 276). 
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Um dos benefícios do processo, que logo contribuiu para um crescente interesse por 

esta tecnologia, reside na conversão da maior parte da carga poluente do efluente em uma 

fonte de energia, que neste caso é o biogás (OLIVEIRA, 2011). 

A composição típica do biogás, ilustrada na Figura 1, é cerca de 60% de metano, 35% 

de dióxido de carbono e 5% de uma mistura de hidrogênio, nitrogênio, amônia, ácido 

sulfídrico, monóxido de carbono, aminas voláteis e oxigênio (BARICHELLO, 2015). 

Figura 1.Composição do biogás 

Fonte: BARICHELLO 2015, ADAPTADO. 

A digestão anaeróbia é um processo de tratamento de materiais orgânicos que se 

desenvolve na ausência de oxigênio e, simultaneamente, uma opção energética, com 

reconhecida vantagem ambiental (BARICHELLO, 2010). 

Para que ocorra a fermentação da matéria orgânica, essas bactérias precisam de um 

ambiente favorável para seu crescimento e desenvolvimento como: ausência de compostos 

químicos tóxicos (sabão, detergente); temperatura adequada (entre 30º e 45° C); presença de 

matéria orgânica (dejetos); ausência de ar. Havendo alguma interferência nesses fatores, 

poderá ser ocasionada uma redução na produção de biogás (BARICHELO, 2015). 

 

3.4. Geração de biogás na suinocultura 

A criação de suínos ou suinocultura vem sendo aplicada de forma mais tecnificada, 

ganhando importante papel na economia e cultura do país. Devido a necessidade de produção 

de alimentos, a suinocultura cresce e, proporcionalmente, a sua produção de dejetos, havendo 
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maior densidade de população nas diversas etapas do ciclo de vida dos suínos 

(MARTINKOSKI et al., 2017). 

Tendo em vista que estes dejetos são 260 vezes mais poluentes quando comparados 

com o potencial máximo poluente dos esgotos domésticos, faz-se necessário o descarte ou 

reutilização correta, para que não ocorra um desequilíbrio ecológico ou uma possível 

degradação ambiental pelo descarte indevido desse poluidor (MARTINKOSKI et al., 2017). 

Para Winckler et al. (2017), os dejetos suínos servem como um potencial produtor de 

energia renovável, podendo ser utilizados como fonte de energia de baixo custo, o que 

permite a redução na liberação de resíduos no meio ambiente. Assim, os dejetos suínos têm 

sido muito visados em pesquisas que visam o desenvolvimento sustentável (COLATTO; 

LANGER, 2011 e SILVA, 2016). 

Através da degradação e digestão anaeróbica da matéria orgânica presente nos dejetos 

suínos, há a produção do “biogás”, sendo assim, um potencial de produção de energia limpa, 

de alto rendimento e quando controlado, a produção de biogás em sistemas legalizados com 

biodigestores, garante a distribuição correta dos efluentes gerados, sendo também possível a 

obtenção de subprodutos importantes para economia das propriedades, como o biofertilizante 

(COLATTO; LANGER, 2011 e SILVA, 2016).  

Os biodigestores são tecnologias eficazes para proteção do meio ambiente e com bom 

rendimento, ajudando na economia do produtor. Os principais benefícios dessa tecnologia são 

a produção de energia renovável, produção de biofetilizantes para adubação, possibilidade de 

obtenção de incentivos a agricultura familiar pela produção de adubo orgânico etc.(PRADO et 

al., 2012). 

O gás metano pode ser utilizado para obtenção de energia e calor, redução de 

contaminação de corpos d’água e mantem o equilíbrio ecológico através do tratamento correto 

dos dejetos dos suínos. Entretanto, esse sistema apresenta algumas desvantagens, como a 

possibilidade de produção de odores indesejáveis, demanda de material orgânico, falta de 

apoio governamental e assistência técnica e principalmente o elevado investimento inicial 

(PRADO ET al., 2012). 

Em estudo sobre custo de implantação de um biodigestor no Estado do Ceará, 

realizado por Silva (2016), o custo total da tecnologia foi de R$ 2.903,50 de materiais e 

serviços, sendo considerável razoavelmente baixo, tendo em vista o retorno proporcionado às 

famílias rurais. Neste sentido, Esperanciniet al. (2007) avaliaram o uso do biogás gerado pelos 

dejetos de suínos como fonte substituidora de energia em um assentamento rural, onde o 

biogás foi aproveitado no aquecimento de água, cozimento de alimentos, energia para 
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diversos equipamentos e iluminação, obtendo uma economia de R$ 3.698,00, o que permitiu 

uma recuperação do investimento no biodigestor em dois anos e meio. 

 

3.5. Biofertilizantes 

Osbiofertilizantes, líquido com grande concentração de nutriente e utilizado na 

suinocultura, são produzidos em biodigestores que atuam como uma câmara de fermentação, 

onde o excremento passa por biodigestão por meio da dinâmica de bactérias anaeróbicas 

(MACÊDO e GOMES, 2012). 

Com grande quantidade de material orgânico, esse produto é excelente para a 

fertilização. Com a aplicação do biofertilizante direto na terra, melhoram-se as qualidades 

biológicas, químicas e físicas do solo (BARICHELO, 2015). 

A importância do uso de matéria orgânica nas adubações é de extrema necessidade 

para elevar a qualidade de atributos químicos, físicos e biológicos no solo (LOURENZI, 

2016). A aplicação de resíduos orgânicos também pode promover, principalmente nas 

camadas mais superficiais do solo, o incremento dos teores de nutrientes como P, K, Ca e Mg, 

havendo melhoria no ambiente químico do solo, o que proporciona crescimento de raízes, por 

causa do aumento da saturação por bases e da redução da saturação por Alumínio 

(LOURENZI, 2014). 

A aplicação deste produto, que anteriormente era descartado, vem trazendo eficiência 

em culturas perenes, como é demonstrado nos resultados do trabalho escrito por Silva (2015), 

onde objetivou analisar, as características bromatológicas de Brachiariadecumbens fertilizada 

com dejetos suínos. 

Nesta pesquisa, Silva (2015, p.257) destaca que 

em termos gerais, pode-se afirmar que o uso de dejeto suíno como fertilizante em 

pastagem de Brachiariadecumbens promoveu aumentos de até 175% na produção de 

matéria seca pelas plantas em relação ao controle sem adubação, e de até 60% em 

relação às plantas submetidas à adubação mineral. Esses dados concordam com 

aqueles publicados por Konzen (2000), quando concluiu que 40 m
3
 de dejeto suíno 

promoveram acréscimos de 32% a 307% na produção de matéria seca por hectare, 

por ano. 

A utilização de biofertilizantes, em áreas agrícolas, reduzindo o impacto ambiental e 

aumentando a produtividade, é de fundamental importância para o sistema de produção 

agropecuário sustentável, visando sempre uns desenvolvimentos eticamente corretos e 

ecologicamente sustentáveis. 
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4. Considerações Finais ou Conclusão 

Conclui-se que o estudo conseguiu atingir o objetivo de compreender o 

desenvolvimento socioeconômico e ambiental da cadeia de suinocultura, abordando 

especialmente a importância dos biodigestores na agregação de valor em especial nas 

propriedades rurais.  

Constatou-se também que os biodigestores são tecnologias que proporcionam uma 

produção que contribui efetivamente para a promoção da sustentabilidade em propriedades 

rurais. 

O biodigestor é uma tecnologia que veio para ajudar principalmente os pequenos 

produtores rurais a buscarem uma solução prática, simples e eficaz para o acúmulo de dejetos 

nas propriedades.  

Dentre as várias vantagens da utilização do biodigestor pode-se destacar: diminuição 

de custos com fertilizantes e com energia elétrica; mitigando os efeitos dos impactos 

ambientais provocado por descartes incorretos no meio ambiente; diminuição de insetos, 

moscas e odores causados pelos dejetos e melhora significativa no aspecto de saneamento 

dentro da propriedade.  

O líquido (biofertilizante) pode ser utilizado como adubo orgânico e o biogás pode ser 

usado para a geração de energia elétrica, sendo o biodigestor rural um aparelho que contribui 

para a geração de energia renovável e ajuda a diminuir os impactos da agropecuária, uma vez 

que auxilia na correta destinação dos dejetos dos animais. Assim, a sua implantação deve ser 

amplamente difundida entre todos os agropecuaristas do país, pois além de agregar valor, 

aumenta direta e indiretamente a renda do produtor através de sua confecção. 
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Área Temática 1: Desenvolvimento Rural Sustentável, Dinâmicas Territoriais e 

Conhecimentos Tradicionais 

 
Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

A Agricultura Familiar (AF) constitui a maior parcela da população agrícola do mundoe tem papel 

fundamental no Desenvolvimento Rural Sustentável (DRS). Ela se destaca como segmento de maior 

importância econômica e social, com grande potencial de fortalecimento e crescimento. Desta 

maneira, o objetivo deste trabalho é realizar uma análise a partir da metodologia SWOT com os 

agricultores participantes da Feira do Produtor de Pato Branco, através de indicadores de 

sustentabilidade, tendo, por fim, identificar perspectivas futuras, bem como, os principais desafios e 

obstáculos enfrentados, propondo soluções e medidas que possam contribuir como o DRS e 

manutenção da viabilidade da AF. O aporte metodológico compilou dados secundários com a 

avaliação de sustentabilidade através de SWOT. Com os dados encontrados, agrupou-se 13 fortalezas, 

12 fraquezas e as oportunidades e ameaças tiveram 5 elementos. Foi possível uma visualização do 

ambiente interno e externo, no qual se encontram inseridos os agricultores familiares feirantes de Pato 

Branco, possibilitando propor ações estratégicas para um melhor aproveitamento das oportunidades, 

bem como, para ampliar o desempenho da organização, buscando reduzir os riscos das ameaças os 

afetam e mitigar as fraquezas que estãoapresente. É essencial que a AF participante da feira livre 

busque meios mais alternativos para que promovam autonomia, saúde, qualidade de vida e segurança 

alimentar. 

 
Palavras-Chave: Sustentabilidade, Feira livre, Famílias Agricultoras. 

 
Abstract 

Family Agriculture (AF) constitutes the largest portion of the agricultural population in the world and 

plays a fundamental role in Sustainable Rural Development (DRS). It stands out as a segment of 

greater economic and social importance, with great potential for strengthening and growth. In this 

way, the objective of this work is to carry out an analysis using the SWOT methodology with the 

farmers participating in the Pato Branco Producer Fair, through sustainability indicators, with the aim 

of identifying future perspectives, as well as the main challenges and obstacles faced, proposing 

solutions and measures that can contribute as the DRS and maintenance of the viability of AF. The 

methodological contribution compiled secondary data with the sustainability assessment through 
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SWOT. With the data found, 13 strongholds, 12 weaknesses were grouped and the opportunities and 

threats had 5 elements each. It was possible to visualize the internal and external environment, in 

which family farmers in Pato Branco are located, making it possible to propose strategic actions to 

better take advantage of opportunities, as well as to expand the organization's performance, seeking to 

reduce the risks of threats that affect them and mitigate the weaknesses that are present. It is essential 

that the AF participating in the open market seeks more alternative ways to promote autonomy, health, 

quality of life and food security. 

 

Keywords: Sustainability, Farmers Market, Farm Families. 

 

1. Introdução 

A ampliação das observações em um determinado sistema agrário leva à constatação 

de que existe uma classificação em um número finito de categorias, de formas de agricultura, 

tanto no tempo quanto no espaço. Tais categorias são sistemas de objetos complexos. Para a 

análisesistêmica desses objetos, deve-se compreender o seu funcionamento como uma 

combinação de funções independentes e complementares (MAZOYER; ROUDART, 2010). 

Dentre essas categorias, tem a da AF. Ela é considerada a maior parcela da população 

agrícola do mundo. É imprescindível a sua contribuição para a produção de alimentos, a 

geração de emprego e renda e para o desenvolvimento sustentável. A forma de produção da 

AF deve ser valorizada em qualquer projeto adotado para fazer frente aos dilemas atuais, tais 

como as crises econômica, ambientais, financeira e ainda as recorrentes crises alimentares. 

Dessa forma, a AF é colocada como essencial para o DRS, pois constitui papel extremamente 

significativo e indispensável em termos de economia mundial, sendo altamente fundamentada 

no capital ecológico (VAN DER PLOEG, 2009). 

Embora, ela tenha um papel fundamental, a mesma passa por diversos empecilhos e 

desafios para consolidarem o seu fortalecimento, como por exemplo, a falta de orientação e 

planejamento, a carência de pesquisas científicas abordando uma agricultura de base 

ecológica, a falta de mão-de-obra, limitações financeiras no processo de conversão, 

dificuldades de acesso ao crédito bancário e certificação, bem como o acompanhamento das 

requisições, entre outros. 

Ressalta-se que, geralmente, a AF se conecta aos consumidores através de feiras livres 

e, apesar de terem seu espaço reduzido com o passar do tempo devido à expansão de outros 

canais de comercialização, como os supermercados, a feira livre ainda cumpre um papel 

importante na consolidação econômica e social da AF sob o ponto de vista do feirante, e 

cultural sob o ponto de vista do consumidor (GODOY; ANJOS, 2007). 

Diante desse contexto, é necessário que hajam ferramentas que ajudem na 

compreensão dos estabelecimentos agrícolas diante suas potencialidades e fragilidades, para 
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assim, construir, meios que impulsionem a AF para o DRS. Desta maneira, o objetivo deste 

trabalho é realizar uma análise a partir da metodologia SWOT com os agricultores 

participantes da Feira do Produtor de Pato Branco, afim identificar perspectivas futuras, bem 

como os principais desafios e obstáculos enfrentados. 

 

2. Metodologia 

A pesquisa foi realizada na Feira do Produtor do município de Pato Branco (Figura 1). 

A cidade de Pato Branco possui uma área de 53.896,59 ha, localiza-se no sudoeste do estado 

do Paraná como população estimada de 83.843, a densidade demográfica de 134,25 hab/km² 

(IBGE, 2020). 

 

Figura 1. Mapa de localização do Município de Pato Branco.  

 

Fonte: Autores (2020). 

 

A feira livre de Pato Branco-PR (Figura 2) surgiu na década de 70, quando houve 

incentivo ao cultivo de hortas por parte dos professores de escolas rurais, ocorrendo, a 

organização entre os agricultores para criação da feira. Entretanto, o primeiro registro oficial 

encontrado da feira-livre é de 1983, ano em que ocorreu a criação da Associação de Feirantes 

de Pato Branco (AGUIAR, 2007). Em 2009, foi realizada a construção do chamado Mercado 

do Produtor, uma iniciativa da prefeitura municipal, local destinado à realização da feira livre 

do município (SILVA, 2015). 
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Figura 2. Feira do Produtor de Pato Branco (PR). 

 
Fonte: Autores (2018) 

 

O estudo desenvolvido é composto pelas seguintes fases: (i) levantamento de dados 

secundários, assim classificados, pois foram obtidos na literatura e em documentos 

eletrônicos, tais como, artigos e dissertações referentes à avaliação de sustentabilidade através 

de indicadores realizadas em anos anteriores com os agricultores feirantes que atuam na feira 

livre de Pato Branco, (ii) obtenção de informações complementares junto aos agricultores 

feirantes, em visitas técnicas nos agroecossistemas, na feira e através de conversas com 

especialistas da área (iii) análise documental, tabulação de dados coletados e (iv) elaboração 

da matriz SWOT com os dados selecionados e planejamento estratégico. 

A SWOT Analysis ou análise SWOT é um modelo de análise estratégica desenvolvido 

por Kenneth Andrews e Roland Christensen, professores da Harvard Business School(DIAS; 

FERREIRA, 2008). Primeiramente é realizado um diagnóstico ambiental da organização, 

constituída pela análise do ambiente externo e do ambiente interno da mesma. A 

determinação desses ambientes é realizada através da matriz SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats), também denominada FOFA (fortalezas, oportunidades, fraquezas 

e ameaças). As oportunidades e ameaças correspondem aos fatores externos que não são 

controláveis e as fraquezas e ameaças correspondem aos fatores internos que são controláveis 

(FUSCALDI; MARCELINO, 2008). 

Segundo Fuscaldi e Marcelino (2008), é uma ferramenta na qual são relacionadas às 

condições internas e externas referentes a uma determinada organização, muito empregadas 

no planejamento estratégico, importante para a sobrevivência e o desenvolvimento não 
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somente de empresas, mas como de qualquer organização, independentemente da sua 

abrangência. Através da realização da análise FOFA é possível verificar oportunidades que 

podem ser aproveitadas pela organização para ampliar seu desempenho, bem como as 

ameaças que a afetam, visando uma redução dos riscos, para que esta possa se adequar as 

transformações que ocorrem de forma constante no cenário econômico. 

 

Quadro 1- Matriz SWOT/FOFA 

Interna(organização) 

Forças Fraquezas 

Fatores internos que são controláveis pela organização. 

Externo (ambiente) 

Oportunidades Ameaças 

Fatores externos que não são controláveis pela organização. 

 

Para realização deste trabalho foram selecionados indicadores de sustentabilidade de 

ordem social, ambiental e econômica com base na metodologia MESMIS “Marco para 

Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales Incorporando Indicadores de 

Sustentabilidad”, encontrados na literatura em Silva (2015), nos quais a escala mensuração de 

notas varia de 1 a 3 para cada indicador avaliado. Ressalta-se que o procedimento foi 

realizado com auxílio dos agricultores de forma participativa. A amostra da pesquisa foi de 10 

agricultores da feira. 

 

3. Resultados/Discussões 

Primeiramente, os indicadores foram divididos em dois grupos: internos (referentes à 

organização) e externos (referentes ao ambiente) (Quadro 2). A partir dos objetivos e 

metodologias propostas cada grupo foi subdividido em dois grupos de forma que após análise 

da nota média obtida por indicador, estes foram classificados como pontos fortes ou pontos 

fracos. 

Os indicadores externos ao apresentarem notas altas são classificados como 

oportunidades, enquanto ao que foram representados com notas baixas são classificados como 

ameaças. Os indicadores internos ao apresentarem notas altas são classificados como forças, 

enquanto ao apresentarem notas baixas são classificados como fraquezas, conforme descrito 

no Quadro 3. Das notas dos fatores internos, os que obtiveram a maior nota (3) foram 

cuidados após a aplicação dos agroquímicos e controle sobre o preço dos produtos e a 
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menores (1.3) foram grau de escolaridade.  Dos fatores internos o único com nota máxima (3) 

foi acesso ao crédito ou financiamento e menor nota foi a situação das estradas de acesso(1.5) 

(Quadro 2). 

Quadro 2. Agrupamento de fatores internos, que podem ser controlados pela organização e 

fatores externos, que não podem ser controlados pela organização. 
Indicadores 

Interno (organização) 

 Nota média da avaliação 

Eficiência de utilização do trabalho familiar 2,7 

Grau de escolaridade 1,3 

Socialização de conhecimento 2,5 

Visão do futuro do agricultor 2,1 

Legalização do comércio 2,6 

Potabilidade da água 1,8 

Tratamento dado à água 1,6 

Práticas de preservação e disponibilidade hídrica 2,4 

Cuidados durante a aplicação dos agroquímicos 1,7 

Cuidados após a aplicação dos agroquímicos 3,0 

Fertilidade do solo 2,4 

Diversidade de técnicas alternativas de manejo 2,5 

Uso de estufas 1,6 

Necessidade de implementos 2,2 

Qualidade das mudas ou sementes 2,3 

Disponibilidade de áreas agrícolas próprias e adequadas ao plantio 2,2 

Perda de colheita 1,5 

Controle financeiro das atividades 1,8 

Fontes de renda não agrícolas 2,5 

Processo de agregação de valor 2,6 

Controle sobre o preço dos produtos 3,0 

Diversidade de canais de comercialização 1,6 

Diversificação de produtos comercializados 2,8 

Diversidade produtiva para o consumo da família 2,1 

Infraestrutura da Unidade de Processamento 2,5 

Tipo da Moradia 2,6 

Externos (ambiente)  

Acesso a serviços de saúde 2,3 

Acesso a esporte, lazer ou cultura 2,1 

Situação das estradas de acesso 1,5 

Acesso a meios de Comunicação 2,4 

Destino do esgoto 2,6 

Acesso à assistência técnica 2,0 

Acesso à crédito ou financiamento 3,0 

 

A classificação de um fator externo foicolocada como oportunidades, caso 

apresentassem nota alta na avaliação de sustentabilidade, porém, se o mesmo apresentou nota 

baixa seria classificado com uma ameaça, sendo necessária assim a elaboração de uma 

estratégia para que esta ameaça mesma não venha afetar negativamente a organização 

futuramente. 
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Diante da tabela de fatores externos e internos e de acordo com a nota, organizou-se os 

resultados da análise no formato da Matriz SWOT (Quadro 3).As fortalezas dos agricultores 

da Feira do produtor de Pato Branco foram definidas em 13 pontos: diversidade de técnicas 

alternativas de manejo, diversidade de produtos comercializados, socialização de 

conhecimento, produtos que passam por processo de agregação de valor, realização de 

práticas de preservação e disponibilidade hídrica, infraestrutura da unidade de processamento 

adequada aos padrões da vigilância sanitária, eficiência da utilização de mão de obra familiar, 

residência familiar com boas condições, legalização do comércio, realização de análise do 

solo e aplicação dos procedimentos técnicos recomendados, realização da tríplice lavagem e 

destinação correta de embalagens de produtos agroquímicos, diversidade produtiva para o 

consumo da família e a maioria dos produtores possui área própria para plantio. 

As fraquezas foram agrupadas em 12 abordagens: o baixo grau de escolaridade dos 

feirantes, a falta de controle financeiro das atividades, a falta de estufas, a baixa diversidade 

de canais de comercialização, poucas possibilidades de pagamento junto ao feirante, somente 

a termo, a falta de implementos e máquinas agrícolas adequadas para realizar as atividades da 

propriedade, a falta de uso de EPI para aplicação de agroquímicos, a potabilidade da água fora 

dos padrões do Ministério da Saúde, a perdas de colheita, a falta de sucessão familiar no 

agroecossistema, sendo que a idade dos agricultores responsáveis pelos agroecossistemas 

concentra-se na faixa etária acima dos 50 anos, poucas propriedades possuem capacidade de 

produzir suas próprias mudas ou sementes e a sobrecarga da mão de obra familiar. 

As oportunidades e ameaças, ambas tiveram 5 elementos. Para as oportunidades foram 

listados o acesso a esportes, lazer ou cultura, a oferta de crédito ou financiamento, a 

possibilidade de acesso a meios de comunicação (telefonia e internet), a Segurança Alimentar 

e Nutricional e a mudança nos hábitos alimentares da sociedade: opção pelo consumo de 

alimentos in natura, direto do produtor. 

A ameaças foram a pouca oferta de assistência técnica acessível aos produtores no 

mercado, a falta de infraestrutura adequada para o destino do esgoto, pouca agilidade e 

eficiência nos serviços de saúde, situação precária das estradas de acesso ao agroecossistema, 

concorrência de outros canais de comercialização devido ao horário de atendimento, 

supermercados, por exemplo, possuem horários mais flexíveis que os da feira.  
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Quadro 3. Matriz SWOT construída a partir das notas obtidas. 

Interna (organização) 

Fortalezas Fraquezas 

Diversidade de técnicas alternativas de manejo Baixo grau de escolaridade dos feirantes 

 

Diversidade de produtos comercializados Falta de controle financeiro das atividades 

Socialização de conhecimento Falta de estufas 

Produtos que passam por processo de agregação de 

valor 

Baixa diversidade de canais de comercialização 

Realização de práticas de preservação e 

disponibilidade hídrica 

Poucas possibilidade de pagamento junto ao feirante, 

somente a termo. 

Infraestrutura da unidade de processamento adequada 

aos padrões da Vigilância Sanitária 

Falta de implementos e máquinas agrícolas adequadas 

para realizar as atividades da propriedade   

Eficiência da utilização de mão de obra familiar Falta de uso de EPI para aplicação de agroquímicos 

Residência familiar com boas condições Potabilidade da água fora dos padrões do Ministério da 

Saúde 

Legalização do comércio Perdas de colheita 

Realização de análise do solo e aplicação dos 

procedimentos técnicos recomendados 

Falta de sucessão familiar no agroecossistema, sendo 

que a idade dos agricultores responsáveis pelos 

agroecossistemas concentra-se na faixa etária acima dos 

50 anos. 

Realização da tríplice lavagem e destinação correta de 

embalagens de produtos agroquímicos 

Poucas propriedades possuem capacidade de produzir 

suas próprias mudas ou sementes 

Diversidade produtiva para o consumo da família Sobrecarga da mão de obra familiar 

A maioria dos produtores possui área própria para 

plantio 

 

Externo (ambiente) 

Oportunidades Ameaças 

Acesso a esporte, lazer ou cultura Pouca oferta de assistência técnica acessível aos 

produtores no mercado 

Oferta de crédito ou financiamento Falta de infraestrutura adequada para o destino do 

esgoto 

Possibilidade de acesso a meios de comunicação 

(telefonia e internet) 

Pouca agilidade e eficiência nos serviços de saúde 

Segurança Alimentar e Nutricional 

 

Situação precária das estradas de acesso ao 

agroecossistema 

Mudança nos hábitos alimentares da sociedade: opção 

pelo consumo de alimentos in natura, direto do 

produtor, oriundos de sistemas orgânicos e 

agroecológicos. 

Concorrência de outros canais de comercialização 

devido ao horário de atendimento, supermercados, por 

exemplo, possuem horários mais flexíveis que os da 

feira 

 

Em relação às fraquezas, sobretudo na qualidade de vida dos agricultores, percebeu-se 

que a sobrecarga da mão-de-obra familiar e a necessidade de mais mão de obra é um fator que 

afeta de maneira significativa esses atores sociais. Lima et al. (2019)apontam que a 

centralidade do poder familiar e sua gestão da produção, em como o uso de mão-de-obra 

contida somente da família garante apenas o abastecimento familiar, esse fator independe dos 

tipos de produção, de forma geral, os autores apontam que aAF necessita de reforços, tanto 

em condições convencionais quanto agroecológicas. 

No caso dos agricultores da feira, percebeu-se que quanto mais diversificada a 

produção, maior a ênfase sobre a problemática com mão de obra. Corroborando com estudos 
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de Andrade e Alves (2013), em identificou-se interesses de agricultores familiares em 

diversificar a produção, entretanto, um dos fatores impeditivos mais apontados para o 

processo foi à escassez de mão-de-obra (tanto familiar quanto contratada). 

Em um estudo de caso, realizado para avaliação de um agroecossistema em Pato 

Branco, também foi constatado esse empecilho. Os agricultores do estudo afirmam que existe 

falta derecursos financeiros e logísticos para que seja contratada mão-de-obra o suficiente 

para dar conta do serviço (GONÇALVES, 2020). A carência deste fator na AF pode 

desestimular mudanças produtivas consideradas sustentáveis, por conta do grande serviço 

demandado. 

Neste ponto, o engajamento dos agricultores, seria de extrema importância, para a 

criação de uma associação entre feirantes que residem próximos seria interessante para 

aquisição e utilização conjunta de máquinas agrícolas e implementos para realização das 

atividades de produção nos agroecossistemas, tais como, enxada rotativa encanteirada e trator. 

A necessidade de orientação técnica também é um elemento que está contido nas fraquezas, a 

articulação das comunidades em busca de seus direitos poderia auxiliar no desenvolvimento 

das particularidades técnicas e de gestão. 

Outro fator crítico refere-se à qualidade e disponibilidade de água dos 

agroecossistemas. Enfatiza-se que esse fato está ligado ao estado da atualidadedo sudoeste 

paranaense quese encontra com baixos índices pluviométricos das médias históricas e já se 

prorroga por cerca de 12 meses –de junho de 2019 a maio de 2020 (FEDERAÇÃO DA 

AGRICULTURA DO ESTADO DO PARANÁ, 2020). Esse fato prejudica a agricultura de 

forma geral, em especial, os agricultores familiares, como os estudados nessa pesquisa, pois 

acabam passando por impasses para a continuidade do manejo dos sistemas produtivos 

A falta de infraestrutura adequada para o destino do esgoto é preocupante nos 

agroecossistemas, tanto com relação ao impacto negativo ao ambiente quanto a qualidade de 

vida dos agricultores, e nesse sentido, seria necessária orientação técnica para construção de 

fossa séptica biodigestora. Nesse sentido, recomenda-se a instalação de um sistema básico, de 

baixo custo, composto por três tanques interligados. A manutenção é realizada por meio da 

adição de uma mistura com água e esterco bovino fresco, que é utilizado pelas bactérias que 

atuam no processo biodigestão de resíduos, transformando-as em adubo orgânico de 

comprovada eficácia e segurança (SILVA; MARMO; LEONEL, 2017).  Dessa forma, o 

processo de tratamento contribui para a sustentabilidade evitando poluição ambiental, além de 

gerar economia por meio da redução no uso de insumos exógenos. 
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Destaca-se que no município de Pato Branco existem  projetos vinculados a Secretaria 

de Meio Ambiente, como o Programa de Modernização do   Gerenciamento   do   Lixo,  que  

possui  como  objetivo  “promover   a modernização  da  gestão  integrada  dos  resíduos  

sólidos  urbanos,  buscando atender  100%  da  população  coma coleta regular e seletiva”, e 

possui  como público alvo toda a população da cidade, encontrados no capítulo IX da política 

ambiental das Diretrizes Específicas da Política Ambiental Municipal do Projeto de  Plano  

Diretor  (PPD)(PPD-PATO  BRANCO,  2008).Apesar disso, na área rural, a coleta seletiva, o 

transporte e beneficiamento dos materiais recicláveis, entre outras atividades, não está sendo 

aplicado de maneira homogênea e paralela (aos centros urbanos). 

Com relação ao sistema produtivo, o problema se concentra nas elevadas perdas de 

colheita, poderiam ser tomadas medidas como a orientação técnica para produção de suas 

próprias mudas e sementes, orientação técnica para o tratamento de problemas como doenças 

ou insetos, e através do aproveitamento das oportunidades de acesso a crédito e financiamento 

por meio de programas como o PRONAF, os agricultores poderiam investir em estruturas 

como estufas, o que poderia reduzir as perdas de colheita causadas por intempéries. 

A cada 10 toneladas de alimentos produzidos no Brasil, 4 toneladas chegam ao 

consumidor, o que representa 39 mil toneladas de perdas. Esse fator pode ter várias respostas, 

como os cuidados na pós-colheita, armazenamento e transporte, bem como nos imprevistos 

ambientais (SILVA et al., 2017). No caso dos agricultores estudados, é uma mistura dos 

fatores encontrados, entretanto, especialmente, a estiagem e tratos culturais ineficazes. 

Quanto à situação precária das estradas de acesso aos agroecossistemas, deve-se 

solicitar junto à prefeitura municipal a melhoria e manutenção da qualidade destas estradas, 

pois são fundamentais para o escoamento da produção. Tem-se também a falta de acesso 

lazer, esporte e cultura e internet é bom para manutenção das pessoas qualidade de vida, esse 

fato, inclusive é basal para falta de sucessão geracional da AF (FOGUESATTO et al., 2016).  

A crescente preocupação com o fortalecimento da segurança alimentar e nutricional 

por parte da sociedade pode ser colocado no contexto em que a organização se encontra 

inserida como uma oportunidade, visto que pode agregar tanto à saúde e qualidade da vida do 

agricultor quanto do consumidor, pois ambos ao darem preferência ao consumo 

de alimentos in natura ou minimamente processados reduzem o consumo de 

alimentos ultraprocessados contribuindo assim para uma alimentação mais saudável.  

O foco na sustentabilidade tem permeado os debates sobre a produção agrícola, dando 

ênfase a sistemas de produção orgânicos e agroecológicos. Somando-se a isto, a busca por 

alimentação saudável, também faz crescer a demanda por alimentos oriundos destes sistemas. 
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Diante desse desafio imposto pela sociedade aos sistemas de produção agrícolas e até mesmo 

pela busca de qualidade de vida, muitos agricultores buscam empreender novas práticas, 

sobretudo no contexto da agricultura familiar e nesse contexto inclui-se o processo de 

transição agroecológica (PADUA; SCHLINDWEIN; GOMES, 2013). 

Além disso, atransição agroecológica seria uma medida importante para melhorar essa 

questão, visto que, ela está pautada na substituição de manejos convencionais por práticas 

ecológicas aplicada de maneira gradual, por meio do tempo, da compreensão do 

agroecossistema e da conscientização da sua importância pelos atores sociais, visando uma 

transformação em suas atitudes e valores em relação ao manejo e conservação dos recursos 

naturais (CAPORAL; DAMBRÓS, 2017). Processo de mudança sustentável não dispensa o 

avanço tecnológico e o avanço do conhecimento científico. O incremento dos novos desenhos 

de produção, na ótica científica da Agroecologia, tem se estruturado em uma estratégia de 

conversão da agricultura convencional na perspectiva da produção sustentável 

(GONÇALVES, 2020). 

 

4. Considerações finais 

 A partir do presente trabalho utilizando-se a matriz SWOT foi possível identificar 

fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças, pertmitindo assim uma melhor vizualização 

contexto em que os agricultores familiares participantes da Feira do Produtor de Pato Branco 

encontram-se inseridos possibilitando propor ações estratégicas para um melhor 

aproveitamento das oportunidades, bem como, para ampliar o desempenho da organização, 

buscando reduzir os riscos das ameaças que a afetam e das fraquezas que esta apresenta. É 

essencial que a AF participante da feira livre busque meios mais alternativos para que 

promovam autonomia, saúde, qualidade de vida e segurança alimentar. 
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Área Temática 1: Desenvolvimento Rural Sustentável, Dinâmicas Territoriais e Conhecimentos 

Tradicionais. 
Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

Este estudo teve como objetivo verificar a existência de relação entre a teoria da Economia Ecológica, 

assim como o conceito de desenvolvimento sustentável da Reserva Extrativista Marinha Maracanã 

(RESEXMAR). A coleta de dados aconteceu na sede do município e em duas comunidades da zona 

rural, e as entrevistas foram distribuídas da seguinte maneira: 5 na comunidade do Jacó, 11 na 

comunidade do São Tomé e 14 na sede do município. Assim, concluímos que a RESEXMAR está com 

os meios de vida comprometidos, pois a degradação ambiental prejudica o bioma e reduz a 

possibilidades de sustento das famílias. 
 

Palavras-Chave: Economia ecológica, Desenvolvimento sustentável, Reserva Extrativista. 

 

 
Abstract 

The objective of this study was to verify the existence of relationship between the theory of Ecological 

Economics, as well as the concept of sustainable development of Marine Extractive Reserve Maracanã 

(RESEXMAR).Data collection took place at the headquarters of the municipality and in two rural 

communities, and the interviews were distributed in the following manner: 5 in the community of 

Jacob, 11 in the community of São Tomé and 14 at the headquarters of the municipality. Thus, we 

conclude that the RESEXMAR is with the means of life compromised, because environmental 

degradation affects the biome and reduces the possibilities of livelihood of families. 

 

Keywords: Ecological Economics, Sustainabledevelopment, Extractive Reserve. 
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1. Introdução 

A preocupação sobre o meio ambiente tem tomado parte dos debates científicos com 

duas grandes correntes prosperando: a Economia Ambiental Neoclássica (EAN) e a Economia 

Ecológica (ECOECO)(FAUCHEUX; NOËL, 1995; MUELLER, 2007). Ambas se diferem 

nas maneiras de pensar o meio ambiente e na análise da capacidade humana de causar 

impacto relevante no planeta, assim como nas ações que podem ser tomadas para evitar ou 

mitigar as degradações.  

A EAN é uma corrente de pensamento norteada pelas relações de mercado. Nessa 

perspectiva, os direitos de propriedade, por exemplo, do uso da terra, de um lado, permitiria 

que os proprietários realizassem, nas posses, as vontades deles (COASE, 1960; HARDIN, 

1968). Por outro lado, impõem responsabilidades, aos mesmos proprietários por danos a 

terceiros, por exemplo, um pecuarista cujo gado tivesse comido o milho do vizinho, teria de 

indenizá-lo por tais danos; o mesmo ocorreria com alguém que causasse problemas de saúde, 

em virtude de uma Queimada(COASE, 1960; HARDIN, 1968). Dessa forma, a EAN assume 

que os problemas ambientais, são problemas de definição de direitos de propriedade e de 

externalidade, ademais, poderiam ser resolvidos pelo mecanismo de preços. 

No entendimento da ECOECO, o planeta é um sistema composto por diversos 

subsistemas. Segue que a economia, também, seria um subsistema (econosfera)(MUELLER, 

2007). O funcionamento da economia seria dado pela entrada (inputs) de recursos naturais, 

mão-de-obra, capital financeiros, máquinas e equipamentos, e que teria como resultado 

(output), bens e serviços, lucros e salários, além de resíduos e rejeitos(MUELLER, 2007). Do 

ponto de vista dessa teoria, o sistema econômico “avança” sobre o meio ambiente retirando as 

matérias-primas e “devolvendo” poluição. Nesse sentido, a economia precisa ser detida para 

evitar a destruição da Natureza. 

Segue que a existência de relação puramente mercadológica, afastaria a possibilidade 

de ausência de participação governamental nas decisões ambientais. Por isso, a aproximação 

da ECOECO como ferramenta de análise merece mais atenção. Até porque, as questões 

ambientais passaram a serem inseridas nas agendas políticas dos governos pelo mundo e, 

naturalmente, tendo repercussões sociais e econômicas nos aspectos globais e 

locais(MEADOWS; RANDERS; MEADOWS, 2004; MORAES, 2009).  

No âmbito geral, as discussões atentam para os impactos climáticos mundiais, 

especialmente, ao que se refere ao “Aquecimento Global” tendo hipóteses holísticas, que 

tomam o globo terrestre como um sistema único, sofrendo com as perdas de biomas, ao passo 
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em que existem hipóteses de que a humanidade é incapaz de criar algum tipo de problema ao 

planeta como um todo e, ainda, sustentando que mudanças ambientais são passos normais 

dado pela Natureza(GOLDEMBERG; LUCON, 2008; JOPPA; PFAFF, 2011). Quer dizer, no 

limite, há controvérsias sobre os efeitos das atividades humanas no planeta. Por outro lado, o 

impacto local possui menos contestação.  

Por impactos ambientais locais são assumidas como alterações causadas por alguma 

ação humana que causa prejuízo em uma área delimitada, a exemplo da poluição do ar de uma 

cidade ou o despejo de resíduos em um rio; extinção de uma espécie de animal ou de planta 

ou mesmo o comprometimento de um bioma(GOLDEMBERG; LUCON, 2008). 

Adicionalmente, tais problemas levam efeitos para além do meio natural, podendo atingir 

outros seres Humanos(MARTINEZ-ALIER, 2001). Nesse sentido, os impactos sobre o meio 

ambiente tendem a ser diferente em cada região. No Brasil, por exemplo, o problema que 

mais chama a atenção é o desflorestamento na Amazônia. 

Para tentar resolver os problemas locais, os Estados tem procurado estratégias que 

visem, de um lado, estabelecer regras e limites nas ações que comprometem a resiliência 

ambiental e, de outro, criar incentivos capazes de ampliar as capacidades de uso do espaço 

natural em uma base sustentável, isto é, que possibilitem a utilização atual sem comprometer 

o uso no futuro(WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, 

1987). O governo brasileiro, com o intuito de desenvolver a região amazônica, com bases 

socioambientais que garantissem a sustentabilidade dos ecossistemas, instituiu as Unidades de 

Conservação (UCs). 

Sendo um dos mecanismos institucionaispara combaterem a degradação ambiental, 

criados pelo Estado brasileiro, Ucsão particionadas em duas categorias: as de proteção 

integral e as de uso sustentável (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2006). Enquanto as 

primeiras objetivam  a preservação da natureza, permitindo somente o uso indireto dos 

recursos naturais, as de uso sustentável compatibilizam a conservação da natureza com o uso 

sustentável de parcela dos recursos naturais (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2006). É 

nesse último grupo que as Reservas Extrativistas (RESEXs) se encaixam, podendo essas ser 

classificadas como de terra firme ou marinhas. 

As RESEX advêm como mecanismo institucional para, ao mesmo tempo, haver 

resolução de conflitos e de desenvolvimento Socioambiental(FREITAS; FLORENTINO; 

SOUZA, 2015). Uma vez que delimita uma área cujos recursos naturais (fauna e flora) devem 

ser conservados, em que os moradores devem ter subsídios estatais, como acesso a saúde,a 

educação e o provimento econômico dos habitantes mantenham a resiliência do bioma. 
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Assim, em tese, estariam afastados, osagentes interessados em usar a área para atividades 

ambientalmente deletérias. 

O objeto de estudo deste trabalho é a Reserva Extrativista Marinha Maracanã 

(RESEXMAR) situada no município de Maracanã, no Pará, na Microrregião do Salgado,uma 

região cada vez mais valorizada pelo turismo e pela expansão imobiliária.  

O objetivo geral desse trabalho é verificar a existência de relação entre a teoria da 

Economia Ecológica e o conceito de desenvolvimento sustentável tendo como mecanismo a 

RESEX. E, especificamente, essa pesquisa objetiva: 1) verificar se a RESEX Maracanã atende 

aos anseios de progresso socioeconômico e de conservação ambiental; e 2) analisar se os 

resultados socioeconômicos contribuem para o estado de conservação das RESEX do ponto 

de vista da Economia Ecológica. 

 

2.  Metodologia 

2.1 Objetos da Pesquisa 

 

A Reserva Extrativista Maracanã é uma RESEX Marinha, localizada na costa norte do 

Oceano Atlântico e apresenta vegetação de ecossistema manguezal dos gêneros Rhizophora, 

Avicenia e Laguncularia (Figura 1).  

 

Figura 1 - Mapa da Reserva Extrativista Maracanã 

 
Fonte: Elaboração dos autores 
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A RESEXMAR foi criada em 13 de dezembro de 2002, através do Decreto nº 4.340, 

contempla 30.019 hectares, no município de Maracanã, Estado do Pará. O município faz 

limite com os municípios de Santarém Novo, Igarapé-Açu, Salinópolis, São João de Pirabas, 

Magalhães Barata e Marapanim.  

A composição da fauna é feita por garças brancas, maçaricos, gaviões, caranguejos, 

ostras, mexilhões, botos, macacos, tamanduás-bandeira, tartarugas e cobras, entre outros. Na 

RESEXMAR moram comunidades tradicionais, que possuem como principal fonte de 

subsistência, o extrativismo de crustáceos e moluscos, agricultura e criação de animais.  

A RESEX é composta por duas comunidades internas e mais de 90 em suas adjacências.São 

banhadas pelos rios Marapanim, Cuiarana, Maracanã, Caripí e a Baia de Maracanã. Habitam 

na RESEX 1500 famílias, sendo mais de cinco mil usuários que vivem e sobrevivem dos 

recursos naturais como peixes e crustáceos, explorados na área de mangue (SANTOS, 2008). 

 

2.2 Delineamentos do Estudo 

 

A relação da teoria da ECOECO com a RESEXMAR é feita pelo método de 

associação com interferência, uma vez que é buscada uma relação de causa e efeito 

(VOLPATO, 2015). Dessa forma, a hipótese de um sistema é de que os elementos que o 

compõe trabalham para manutenção e reprodução dele. Nessa pesquisa, o ponto central não 

está direcionado as variáveis, mas sim, na relação entre elas (VOLPATO, 2013).  

O estudo foi efetuado por meio de pesquisa de campo (10 a 17 de setembro de 2020), 

de modo a contemplar observação direta e entrevista semiestruturadacom usuários da 

RESEXMAR. A coleta de dados aconteceu na sede do município e em duas comunidades da 

zona rural, particularmente com um representante de cada domicílio familiar. Nessa 

perspectiva, as entrevistas foram distribuídas da seguinte maneira: 5 na comunidade do Jacó, 

11 na comunidade do São Tomé e 14 na sede do município.  

 

3. Economia Ecológica e Problemas Ambientais: Uma Breve Análise para a Amazônia e 

as Reservas Extrativistas  

3.1 A Economia Ecológica Algumas Definições 

 

Para Costanza (2019), a Economia Ecológica é um esforço transdisciplinar para 

vincular as ciências naturais e sociais, especialmente, a ecologia e a economia. O objetivo da 

ECOECO é desenvolver uma compreensão científica mais profunda das complexas ligações 

entre os seres humanos e a natureza. Essa compreensão auxiliaria no desenvolvimento de 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

141 

políticas que levarão a um mundo ecologicamente sustentável, com uma distribuição justa de 

recursos (tanto intergeracionalmente, quanto entre grupos de humanos e de outras espécies), 

alocando eficientemente recursos escassos, incluindo capital “natural” e “social” 

(COSTANZA, 2019).  

Dessa forma, a ECOECO atenta para problemas de escassez, precificação dos ativos 

ou estabelecendo uma valoração ambiental, atentando para problemas de distribuição e 

gerenciamento de recursos, incluindo direito de propriedade, além do desenvolvimento de 

ferramentas de avaliação e tomada de decisão (COSTANZA, 2019; MARTINEZ-ALIER, 

2001; MUELLER, 2007). 

A teoria dos sistemas assinala que os elementos que o compõe “trabalham” para que 

ele se perpetue o que significa criar estruturas que garantam a reprodução de descendentes, ao 

passo em que precisam avalizar que ameaças externas ou mesmo internas não comprometam a 

resiliência do sistema. 

Segue que a ECOECO trabalha com a hipótese do mundo como um sistema 

(ecossistema) e a economia como um subsistema, levam aos pesquisadores do campo da 

economia ecológica a investigarem a sustentabilidade da economia em razão das necessidades 

materiais e energéticas, bem como por causa do crescimento populacional (MARTINEZ-

ALIER, 2001). Assim, para Martinez-Alier (2001) o principal objetivo da ECOECO é o 

desenvolvimento de indicadores físicos e índices de sustentabilidade ligados a produção.  

 

3.2 A Constituição Científica e Política do Problema Ambiental em Termos Globais 

 

O debate clássico sobre o meio ambiente é voltado para a capacidade de expansão 

produtiva, especialmente, das atividades agrárias, uma vez que uma eventual ampliação da 

demanda por produtos agropecuários teria de ser respondido por um aumento na área 

produtiva (MUELLER, 2007). Contudo, tal extensão da área agrícola teria como empecilho a 

disponibilidade de terras ou teriam áreas com menor produtividade (MUELLER, 2007). Quer 

dizer, a preocupação clássica com o meio ambiente, ocorria por razões econômicas e de 

produtividade. Deriva dessas preocupações os debates sobre a Lei de Terras de Ricardo e a 

hipótese malthusiana de que a produção alimentícia seria superada pelo crescimento 

populacional. 

A questão ambiental contemporânea está interessada nos impactos das ações humanas 

no meio ambiente, tendo a Revolução Industrial como marco histórico de intensificação do 

uso de recursos naturais por meio da retirada de matérias-primas e despejo em grandes escalas 
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de resíduos e rejeitos, por todo o mundo (DALY; FARLEY, 2004; MORAES, 2009). A 

primeira grande reunião de cientistas e políticos de vários países sobre o impacto da 

humanidade na Natureza ocorreu em 1968, na Itália, um grupo que ficou conhecido como 

“Clube de Roma” (MORAES, 2009). 

Em 1972, foi divulgado o relatório do Clube de Roma intitulado “Limites do 

Crescimento”. O documento alertava para um panorama catastrófico, apontando para a 

finitude dos recursos naturais, desleixo para extinção de aninais e plantas, além da falta de 

atenção para as questões de poluição (MEADOWS et al., 1972). Em resumo, o relatório 

apontava para a incapacidade de o planeta suportar o crescimento populacional, as elevações 

nas demandas de recursos naturais e o consequente aumento da poluição. 

Em 1972, as Nações Unidas fizeram uma importante reunião em Estocolmo, a qual 

teve como documento síntese o “Nosso Futuro Comum”, o qual estabelece o conceito de 

desenvolvimento sustentável como sendo “O desenvolvimento que satisfaz as necessidades 

presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 

Necessidades “(WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, 

1987). 

Nesse sentido, estava se constituindo um movimento político e científico que 

desembocaria numa agenda ambiental mundial. Tal proposição deriva dos diagnósticos 

realizados e apresentados nos documentos do Clube de Roma e das Nações Unidas, dos 

estudos feitos sobre a relação entre o desempenho econômico e a degradação ambiental, por 

exemplo, da degradação do ar, da água e do solo. E a mediada em que os estudos sobre 

produção e qualidade de vida relacionada ao meio ambiente geravam modelos, ficava claro 

que era preciso agir de maneira conjunta. 

Em 1992, foi realizada, no Brasil, mais uma reunião das Nações Unidas, conhecida 

como Rio 92 ou Eco 92. Cujo o documento síntese ficou conhecido como “Agenda 21”. O 

documento possui 41 capítulos divididos em quatro dimensões: sociais e econômicas; 

Conservação e gestão dos recursos para o desenvolvimento;Fortalecimento do papel dos 

grupos principais; e, Meios de execução. Na prática a Agenda 21, destrincha os problemas da 

degradação ambiental, ao passo que aponta soluções para alcançar a sustentabilidade, focando 

nos agentes e nos meios para atingir o desenvolvimento sustentável. 

No Brasil, o problema ambiental mais evidente é o desflorestamento na Amazônia. Tal 

ação decorre de uma série de razões envolvendo desde questões históricas e institucionais 

(SCHMIDT; MCDERMOTT, 2014), passando por programas de incentivos à produção 

agropecuária e mercados de terras (COSTA, 2010; SOLER; VERBURG; ALVES, 2014), até 
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a incapacidade governamental de implantar um sistema de comando e controle eficaz 

(BÖRNER et al., 2014). 

 

3.3 A Questão Ambiental no Brasil: o caso da Amazônia 

 

Para entender o debate ambiental no Brasil, sobretudo, na Amazônia é necessário 

regressar ao relatório feito pelo Ministério Extraordinário para Coordenação dos Organismos 

Regionais (MECOR) nomeado “Operação Amazônia”.  Esse documento era um diagnóstico 

da situação vivenciada na região amazônica apontando os problemas e as soluções (BRASIL, 

1966). O relatório assinalava uma economia voltada para a subsistência, pois, havia produção 

de produtos regionais para atender os mercados locais, o que refletiria numa sociedade pobre. 

Segue que as parcas ligações físicas entre a Amazônia e as demais regiões nacionais 

atrapalhavam o desenvolvimento regional. Soma-se ainda, a preocupação com o crescimento 

político da Venezuela que poderia causar complicações, aos interesses brasileiros, nos 

períodos seguintes. 

Frente a tais problemas, principalmente, a partir da década de 1960, o governo 

brasileiro buscou soluções para desenvolver a Amazônia, aproveitando os recursos naturais da 

região para aproximá-la, economicamente, das demais áreas do país e de economias mais 

dinâmicas, assim, foram colocados em prática projetos agropecuários, energéticos e minerais 

(PANDOLFO, 1994; RIBEIRO, 2006).  

Dessa forma, a Amazônia se transformaria em fonte de matérias-primas, energia e 

alimento para o mundo. Para alcançar esse intento, o Estado ofereceu para empresários, 

pecuaristas e agricultores, direitos de posse de terras, crédito subsidiado ou desoneração 

fiscal, além de construir estradas e portos para escoar a produção (FEARNSIDE, 2006; 

NEPSTAD et al., 2014). Porém, transformar a Amazônia em produtora de commodities, 

exigia a conversão de áreas florestadas, em áreas de fazenda para pecuária e cultivo. 

Naturalmente, isso criaria externalidades, como os conflitos por terra e desflorestamento 

(MORAES, 2009). 

Ocorre que o assassinato ambientalista e ativista Chico Mendes, em 1988, atrairia as 

atenções para as questões socioambientais da Amazônia (ALLEGRETTI, 2008). 

Provavelmente, o auge dos debates ocorreria com a reunião das Nações Unidas no Rio de 

Janeiro, conhecida como Eco 92 ou Rio 92, na qual, inclusive, no documento síntese, a 

“Agenda 21”, foi incluída os Direitos das Florestas (NATIONS, 1992). 
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Os Direitos das Florestas aponta as relações antropológicas e ambientais entrelaçadas 

por processos históricos, sociais e culturais. Dessa maneira, os povos que vivem nas florestas 

foram observados como integrados ao bioma, uma vez que possuem profundas relações com a 

natureza onde habitam. Ao mesmo tempo em que passam para a condição de vulneráveis 

quando projetos para produção de matérias-primas se aproximam desses territórios.  

Segue que para conter as agressões socioambientais, pelo mundo todo, foram criados 

mecanismos de controle. Desde leis, passando pela vigilância e atuação policial, até 

efetivamente a aplicação de punições, como multas e prisões (BRASIL, 2013, 2017; 

FEARNSIDE, 2008; NEPSTAD et al., 2009). No Brasil, entre os mecanismos está a criação 

das Reservas Extrativistas (ANTONI, 2010; FREITAS; RIVAS, 2014).  

 

3.4 A RESEX como Fator de Controle Ambiental: A Situação da RESEXMAR 

Maracanã 

 

As Reservas Extrativistas caracterizam o ideal de conquistas sociais aliadas à 

conservação ambiental, uma vez permitem a presença de seres humanos, bem como permite a 

criação de pequenos animais. Em que pese, os moradores têm apenas direito de uso da terra, 

desde que atendam as normas de cada unidade, não podendo, portanto, vender a área 

habitada(CAVALCANTI et al., 2008).  

As RESEX têm como objetivos primordiais, proteger os meios de vida e a cultura de 

populações extrativistas e tradicionais. E assegurar o uso sustentável dos recursos naturais. A 

gestão é feita por um Conselho Deliberativo, que é presidido pelo ICMBIO e constituído por 

representantes de órgãos públicos como IBAMA, SEMAS, SEMMAS, entre outros 

representantes de organizações da sociedade civil, além das populações tradicionais que 

vivem na área.   

A RESEXMAR está inserida no município de Maracanã, parte dela está incrustada no 

meio urbano do município. Dessa forma, uma parcela das comunidades faz parte da vida 

cotidiana do município. As comunidades da RESEXMAR são constituídas por grupos de 

famílias que formam um sistema de parentesco, com a maioria dos habitantes exercendo mais 

de uma atividade. Além do extrativismo, muitos têm criação animais de pequeno porte, como 

porcos e galinhas e desempenham alguma atividade na roça.   

A base da alimentação dos moradores são peixes, mariscos, farinha de mandioca, 

feijão, arroz, galinha, pato, entre outros, o excedente é comercializado na feira do município, 

localizada no centro da cidade. Durante o período de veraneio, muitos extrativistas 
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conseguem uma renda extra, com a venda dos seus produtos, incluindo a venda de artesanato. 

Porém, a chegada de turistas é acompanhada pela produção de resíduos.  

Pois, o município indispõe condições de recolher o total da quantidade de lixo gerado, que 

acaba por ser jogado no rio que corta a cidade e são levados pelas correntes marinhas, muitos 

desses resíduos acabam chegando aos manguezais, ocasionando grandes danos ambientais. O 

acumulo desses resíduos nos manguezais prejudica a vida dos seres vivos desse ecossistema, 

por se tratar de um ecossistema frágil, qualquer alteração pode destruí-lo completamente 

(NANNI; NANNI; SEGNINI, 2001). 

 

4. Resultados 
 

Nessa seção são apresentados os resultados da pesquisa para observar a 

sustentabilidade da RESEXMAR a partir do ponto de vista socioeconômico e ambiental feitos 

com a aplicação de questionários junto aos moradores. O intuito é verificar se os indivíduos, 

as famílias e a associação de moradores, detêm a capacidade de promover a sustentabilidade 

da reserva por meio de um sistema que é capaz de se reproduzir. Em termos práticos, se a 

garantia do estilo de vida que é entendido como uma forma de estrutura de governança que 

garante relações sociais adequadas, com atenção as questões ambientais, de saúde, educação e 

renda. 

4.1 Análises Socioeconômicas 

 

A educação é entendida como uma forma de desenvolvimento individual e social, 

relacionada a capacidades produtivas e inovativas, assim, sociedades com níveis mais 

elevados educacionais teriam melhores condições de competir e desenvolver estilos de vida 

ambientalmente adequados. A figura 2 mostra a escolaridade dos entrevistados.  

FIGURA 2 - Nível de escolaridade dos entrevistados 

 
Fonte: elaboração do autor. 
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O nível de escolaridade dos usuários aponta que a maioria de entrevistados tem apenas 

ensino fundamental incompleto, grande parte não chegou nem a 4ª serie, à proximidade do 

perímetro urbano influenciou pouco aos índices educacionais, pois, a maioria dos 

entrevistados reside dentro ou próximo da sede municipal. Entre as explicações listadas pelos 

entrevistados está a necessidade de trabalhar e de sustentar a família ou a chegada de filhos 

foi a principal causa de muitos deixarem de frequentar a escola.  

Ao mesmo tempo a RESEXMAR se apresentou como uma alternativa de vida.Sobre 

esse assunto, Freitas (2018) coloca que ineficiência das políticas públicas de educação, como 

por exemplo, falta de infraestrutura das escolas induz a desmotivação e ao abandono da 

escola. A constituição de família, a necessidade de renda e a disponibilidade de recursos 

naturais fazem com que os moradores exerçam atividades ligadas a reserva, como é visto na 

Figura 3. 

FIGURA 3 - Profissão dos entrevistados 

 
Fonte: elaboração do autor 

 

Muito embora vários usuários desempenhem mais de uma atividade, a maioria deles 

depende principalmente da venda do Caranguejo, em alguns casos o pescado e a agricultura 

servem apenas para consumo próprio. A Figura 4 traz a principal fonte de renda dos 

entrevistados. 
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FIGURA 4 - Principal fonte de Renda dos entrevistados 

 
Fonte: elaboração do autor 

 

Como é observada, a principal fonte de renda provém da venda do caranguejo 

(43,33%), seguido do pescado (23,33%). A maioria dos entrevistados vende seus produtos 

para os atravessadores (ou marreteiros), como são chamados os agentes que compram os 

produtos para revender, como é verificado na Figura 5. 

 
FIGURA 5 - Local de venda do caranguejo e do pescado 

 
Fonte: elaboração do autor 
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comercializam em outros locais, como nas ruas e em suas próprias casas. Além dos crustáceos 

e peixes, muitos moradores criam animais de pequeno porte como galinha e pato (Figura 6), 
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embora nenhum desses animais seja comercializado, servindo, portanto, exclusivamente para 

alimentação própria, o mesmo ocorre com a agricultura e roça, que na maioria das vezes é 

usada para consumo próprio e dos animais. 

FIGURA 6 - Entrevistada que criam animais de pequeno porte para consumo 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

As relações sociais, também, são observadas como uma parte relevante da capacidade 

de reprodução de um sistema. A Figura 7 apresenta a quantidade de entrevistados ligados à 

Associação dos Usuários da Reserva Extrativista Marinha de Maracanã (AUREMAR), o que 

em tese significaria a conformação de capital social de maneira institucionalizada.  

 
FIGURA 7 - Entrevistados integrantes da "Associação dos Usuários da Reserva Extrativista Marinha de 

Maracanã" 

 
Fonte: elaboração do autor 
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Como é observado 60% dos questionados estão ausentes da AUREMAR, em que pese 

todos relatarem saber da existência da Associação. De acordo com os relatos, esse é um 

reflexo do histórico de problemas administrativos ocasionado pela antiga gestão, isso fez 

muitos deles perdessem a confiança nessa associação, ocasionado assim a saída de vários 

membros. A Figura 8 mostra o quanto os usuários concordam com as regras de uso da 

RESEXMAR. 

FIGURA 8 – Usuários que estão de acordo com as regras de uso da RESEX 

 
Fonte: Elaboração do autor 
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regras limitaram sua atividade econômica. Embora suas atividades tenham sido prejudicadas, 

ainda sim os usuários disseram quem elas são importantes para a proteção do ecossistema. A 

Figura 9 apresenta a participação dos usuários na construção das regras. 
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FIGURA 9 - Usuários que participaram do processo de construção das Regras da RESEX 

 
Fonte: elaboração do autor. 

Os dados mostram que mais de 60% dos entrevistados esteve alheia a constituição das 

regras, uma situação que complica a assimilação das regras ou mesmo o cumprimento das 

mesmas pelos habitantes. A Tabela 1 traz informações sobre benefícios de programas 

governamentais por participação na RESEXMAR. 

 
TABELA 1 - Beneficiada com algum programa do governo por pertencer a RESEX 

BENEFÍCIO PORCENTAGEM 

Apoio inicial do INCRA 3,33% 

Credito habitacional 26,67% 

Não recebeu benefícios 70,00% 

TOTAL GERAL 100,00% 

Fonte: Elaboração do autor 
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foram apoiados pelo INCRA. A Figura 10 diz respeito a situação ambiental.  
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FIGURA 10 - Problemas ambientais dentro da RESEX 

 
Fonte: elaboração do autor. 
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resultados dessa ação geram externalidades negativas, pois ocasionam acúmulo de lixo em 

diversos pontos da RESEX, prejudica o ecossistema, os produtos extraídos do ambiente 

poluído e a saúde das pessoas. 
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por exemplo, deveria ser o ponto focal para onde convergiriam os indivíduos e famílias 

(elementos que compõem a base social do sistema). Contudo, faltam fortalecimento e 

organização social, cujos efeitos dificultam o cumprimento jurídico e melhoria nas condições 

de vida dos habitantes. 

Nesse contexto, parte significativa dos moradores está alheia a ausência de 

participação organizacional (Associações) e vulneráveis políticas públicas socioeconômicas. 

E ainda, a reduzida formação de capital social, a dependência do caranguejo e o limitado 

mercado (dependente dos atravessadores) deixam os moradores expostos à pobreza. 

Assim, concluímos que a RESEXMAR está com os meios de vida comprometidos, 

pois a degradação ambiental prejudica o bioma e reduz a possibilidades de sustento das 

famílias. Além do mais, não há integração ou ponto de equilíbrio entre economia e ecologia, 

sendo necessária, portanto, a reformulação de estratégias geopolíticas, das quais reconheçam 

os atores locais e o potencial de desenvolvimento socioeconômico e ambiental. 
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Resumo  

A pesca artesanal tem papel fundamental na produção pesqueira do Brasil, na geração de postos de 

ocupação e renda e, ainda, no fortalecimento social relacionado aos valores agregados na atividade 

pesqueira. Entretanto, o avanço do Covid 19 desencadeou uma crise de saúde pública com reflexos 

econômico e social, dentre os quais estão o trabalho. Nesse contexto a pesca artesanal onde a força de 

trabalho é a dos pescadores e pescadoras que trabalham por conta própria é uma das atividades mais 

vulneráveis aos impactos negativos causados pela pandemia. Assim, este trabalho tem como objetivo 

caracterizar e analisar os impactos da Covid-19 na vida e trabalho de pescadores artesanais do nordeste 

paraense. A pesquisa foi do tipo qualitativo e quantitativo, sendo realizada em 10 municípios do 

nordeste paraense. O universo da amostra foi composto por 30 pescadores artesanais. Os dados foram 

obtidos por meio da aplicação remota de questionário semiestruturado, no período de 04 a 13 de junho 

de 2020. Os pescadores e pescadoras artesanais nos municípios que compuseram o universo desta 

pesquisa obtêm seus sustentos e desenvolvem seus modos de vida diretamente ligados à pesca 

artesanal. Neste sentido, a disseminação do Covid19 tem alterado o trabalho e o modo de vida dessa 

população e provocado impactos negativos nas comunidades pesqueiras. Dentre os principais impactos 

observados estão, as questões emocionais (medo, insegurança, incertezas, entre outros), a diminuição 

na comercialização dos produtos da pesca e a redução da renda. Além disso, os problemas observados 

nas comunidades pesqueiras enfatizam a inevitável presença do estado que venha atender as 

necessidades básicas desta importante categoria política de direitos.  

 

 

Palavras chaves: Pesca artesanal, pandemia, renda, conjuntura, impactos. 

Abstract  

Artisanal fishing plays a fundamental role in the fisheries production in Brazil, in the generation of 

occupation and income posts, and also in the social strengthening related to the added values in the 

fishing activity. However, the advancement of Covid 19 triggered a public health crisis with economic 
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and social impacts, among which are work. In this context, artisanal fishing, where the workforce is 

that of fishermen and self-employed women, is one of the activities most vulnerable to the negative 

impacts caused by the pandemic. Thus, this work aims to characterize and analyze the impacts of 

Covid-19 on the life and work of artisanal fishermen in the Northeast of Pará. The research was of 

qualitative and quantitative type, being carried through in 10 municipalities of the northeast of Pará. 

The sample universe consisted of 30 artisanal fishermen. The data were obtained through the remote 

application of a semi-structured questionnaire, from June 4 to June 13, 2020. Fishermen and artisanal 

fishermen in the municipalities that comprised the universe of this research obtain their livelihoods 

and develop their ways of life directly linked to fishing. Handmade. In this sense, the dissemination of 

Covid19 has changed the work and way of life of this population and has had a negative impact on 

fishing communities. Among the main impacts observed are emotional issues (fear, insecurity, 

uncertainties, among others), the decrease in the commercialization of fishery products and the 

reduction in income. In addition, the problems observed in fishing communities emphasize the 

inevitable presence of the state that will meet the basic needs of this important political category of 

rights. 

Keywords: Artisanalfishing, pandemic, income, conjuncture, impacts. 

 

1. Introdução 

A pesca artesanal é responsável por mais da metade do pescado capturado no mundo, 

sendo responsável ainda por empregar mais de 90% contingente de aproximadamente 40 

milhões de pessoas empregadas diretamente neste setor (FAO, 2012; Coe 2016). No Brasil, a 

situação não é diferente e, em 2013, foi realizada por cerca de 440 trabalhadores o que 

corresponde a 90,3% da mão-de-obra ocupada no setor pesqueiro (CAMPOS e CHAVES, 

2016). 

Assim, essa atividade contribui de forma significativa, dentre outros fatores, para 

incrementar a economia local, o fornecimento de fonte de proteína animal marinha e 

identidade e fortalecimento social no sistema de crenças e valores agregados na atividade 

pesqueira (RAMOS, 2008). 

Entretanto, a atividade sofreu muitos impactos negativos decorrentes da disseminação 

do vírus SARS-Cov-2. Esse vírus pertence à família Coronoviridae que são conhecidos por 

infectar apenas mamíferos. É altamente patogênica e responsável por causar síndrome 

respiratória e gastrointestinal (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020, p. 6), apresentando-se desde 

reações leves como, perda de paladar e olfato, a severas doenças respiratórias tal como a 

Síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS – Middle East RespiratorySyndrome) a 

Síndrome respiratória aguda grave (SARS – SevereAcuteRespiratorySyndrome) (WHO, 

2020).  

A principal forma de transmissão desse vírus entre os humanos se dá pelo contato 

direto com pessoas infectadas (sintomáticas ou não), bem como contato com diversos tipos de 

superfícies (vidros, metais, tecidos, utensílios domésticos e alimentos) onde o vírus foi 
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depositado. Além disso, gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada tosse 

ou respira, são outras formas de contágio (HUANG et al., 2020). 

Na tentativa de conter o avanço do vírus, em março de 2020, a Organização Mundial 

da Saúde declarou pandemia emitindo o alerta mundial sobre a necessidade de rápida 

expansão da capacidade de vigilância, prevenção e implementação das estruturas de 

assistência dos sistemas de saúde dos países, o que tem forçado as autoridades a adotar 

estratégias de confinamento que preconizada evitar o contágio.  

No Estado do Pará, as medidas protetivas aconteceram desde o distanciamento social 

até o lockdown. Esta última medida foi adotada pela primeira vez pelo Decreto Estadual 

729/2020, em maio de 2020, quando a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) registrou 4.472 

infectados pela Covid-19 e 369 mortes, dos quais na capital, haviam 2.274 casos confirmados 

e 198 mortos. Dos 259 leitos em unidades de tratamento intensivo (UTIs) para adultos do 

Sistema Único de Saúde (SUS) no Pará, 88% estavam ocupados (BARBOSA, 2020). 

O lockdown foi válido para os municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, 

Benevides, Santa Bárbara do Pará, Santa Izabel do Pará, Castanhal, Santo Antônio do Tauá, 

Vigia de Nazaré e Breves, que registraram número 50% maior que a média estadual de 

pessoas infectadas. O primeiro período desta medida ocorreu entre 05 e 17 de maio e, 

posteriormente, o decreto foi republicado ampliando o prazo até 24 de maio de 2020 (Pará, 

2020). 

O avanço da pandemia desencadeou uma crise de saúde pública com reflexos 

econômico e social, dentre os quais estão o trabalho. Organizações como a OIT (Organização 

Internacional do Trabalho) tem considerado que cerca de 1,6 bilhão de trabalhadores na 

economia informal, ou quase a metade da força de trabalho global correm o risco iminente de 

ficar sem seus meios de subsistência. O panorama da América Latina em detrimento da 

pandemia é ainda mais sintomático, devido as medidas do isolamento social. Segundo 

estimativas da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), a atividade 

econômica da região deverá contrair 5,3%, em 2020 (CEPAL; OIT, 2020). 

Nesse contexto a pesca artesanal onde a força de trabalho é a dos pescadores e 

pescadoras que trabalham por conta própria e geralmente fornecem pescados para consumo 

direto nos seus lares ou comunidades, bem como incrementam a renda através do comércio 

desses viveres é uma das atividades mais vulneráveis aos impactos negativos causados pela 

pandemia do Covid-19. Assim, este trabalho tem como objetivo caracterizar e analisar os 

impactos da Covid-19 na vida e trabalho de pescadores artesanais do nordeste paraense. 
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2. Metodologia 

a. Área de estudo 

O estudo foi realizado nos municípios de Augusto Corrêa, Bragança, Cametá, Curuçá, 

Maracanã, Marapanim, São Caetano de Odivelas, São João da Ponta, Soure e Viseu, todos 

pertencentes a mesorregião Nordeste Paraense (Figura 1). 

 

Figura 01 - Localização da área de estudo 

Fonte: IBGE (2020) 

Elaboração: Andreza Lima de Oliveira 

 

Nessa mesorregião o tipo climático varia de mesotérmico a megatérmico úmido, 

peculiar da região Amazônica. É caracterizado pela ocorrência de temperaturas elevadas, 

acompanhadas de muita umidade. A temperatura mínima oscila entre 22°C e 23°C e a 

máxima entre 30°C e 34°C. A umidade relativa do ar está entre 85% a 91% com chuvas 

abundantes e pluviosidade de 2.250 a 2.500 mm anuais. As chuvas não se distribuem 

igualmente durante o ano, sendo a maior concentração no período de janeiro a junho (80%) 

(MARTORANO ET al., 1993). 
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Apresenta também abundância de recursos hídricos, com inúmeros rios, igarapés e 

lagos. As Bacias hidrográficas da mesorregião são: Bacia Atlântico-trecho Norte/Nordeste, 

Bacia Tocantins e Bacia Amazonas, porém há predomínio da Bacia do Atlântico. A rede 

hidrográfica é formada pelos rios Capim, Guamá, Bujaru, Mãe do Rio, Irituia e seus 

afluentes e subafluentes (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2016).  

 

b. Tipo de pesquisa e ferramenta de coleta de dados 

A pesquisa foi do tipo qualitativo e quantitativo. A pesquisa qualitativa consistiu em 

compreender a totalidade do fenômeno mais do que focalizar conceitos específicos, tendo 

poucas ideias preconcebidas, salientou a importância das interpretações dos eventos, coleta de 

dados sem instrumentos formais e estruturados bem como buscou enfatizar o subjetivo como 

meio de compreender e interpretar as experiências (SILVEIRA e CÓRDOVA, 2009). Já a 

pesquisa quantitativa permitiu selecionar as informações mais relevantes, utilizando como 

critério o número (ou proporção) de citações (SILVANO e BEGOSSI, 2002). 

A pesquisa faz parte das ações do programa voluntariado da RARE do Brasil, 

associação sem fins lucrativos que através do programa Pesca para Sempre atua em 

comunidades, com proposito de revitalizar os ecossistemas costeiros e marinhos, incluindo 

recifes de coral e manguezais, promovendo a  proteção a biodiversidade e impulsionar o 

sustento das comunidades pesqueiras ao redor do mundo. 

O universo da pesquisa foi constituído por 30 pescadores artesanais.  A coleta de 

dados foi realizada de forma remota, via contato telefônico, com abordagem direta aos 

pescadores e pescadoras artesanais, por meio da aplicação de questionário semiestruturado, 

com 12 perguntas abertas e fechadas, e ocorreu no período de 04 a 13 de junho de 2020. 

Todos os depoimentos dos sujeitos foram gravados mediante autorização prévia. 

Após a aplicação dos questionários, o dado obtido dos questionários respondidos 

válidos foi digitado em planilha eletrônica do software de edição de planilha eletrônica 

Microsoft Office Excel 2013®, onde as respostas dos indivíduos foram dispostas em linhas e 

as questões em colunas, sendo uma coluna para cada questão. A partir dos resultados da 

análise, gráficos foram gerados para facilitar a leitura, interpretação e discussão dos 

resultados. 

 

3. Resultados/Discussões 

De acordo com a pesquisa, a participação dos pescadores na atividade é praticada na 

sua maioria por homens (Figura 2). Vale ressaltar que essa pesquisa teve a intencionalidade 
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de ouvir esses sujeitos, mas a aplicação remota pode ter reduzido a possibilidade de 

participação da família em responder os questionários e dessa forma indica a necessidade de 

novas pesquisas para ouvir o conjunto de sujeitos que residem no núcleo familiar, dando 

condições para conjeturar sobre os impactos na vida na vida dos pescadores e pescadoras de 

uma forma mais abrangente. 

Figura 2: Gênero dos pescadores entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rare do Brasil (2020). 

Embora a RARE tenha a proposta de ampliar o universo da pesquisa de modo a 

garantir a participação das mulheres pescadoras, diferente pesquisas apontam a existência da 

disparidade participativa ocorrida entre os gêneros na pesca artesanal do nordeste paraense. 

Entretanto, há de modo geral, um esforço da mulher ao realizar diversas tarefas pesqueiras 

(antes, durante e após a captura), ou mesmo nas atividades ligadas ao cuidar, sobretudo 

quando se tem doentes na família (GOES e CORDEIRO, 2018).  

Assim, os relatos de pescadores e pescadoras apresentam distinções sobre a figura da 

mulher na pesca artesanal, que na grande maioria é representado por suas esposas e filhas, 

conforme a transcrição das falas:  

A mulher fica em casa ajudando na comida e olhando as crianças [...] quando eu a 

volto ajuda a limpar o peixe e fica fazendo as coisas da casa [...]. (Pescador A, grifo 

nosso). 

“aqui em casa é só eu e minha esposa, ela cuida da mercearia e ajuda a limpar as 

coisas (peixes, caranguejos, camarões) tudo o que eu pego, quando volto” (Pescador 

B, grifo nosso). 
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Eu faço as coisas de casa, ajudo a tratar o peixe, mas não participo de muita coisa 

não é mais cuidar da comida e da casa. (Pescadora C). 

A partir dessa fala dos entrevistados pôde-se constatar que é evidente nos traços 

sociais e expressões que a mulher apesar de estatisticamente participar nas atividades 

pesqueira, necessita ser notada profissionalmente perante a sociedade, abandonando a visão 

de que a mulher pescadora se limita somente aos afazeres do lar e beneficiamento. De fato, a 

relação de gênero na pesca, a subordinação das mulheres está associada à divisão de gênero 

do trabalho e, por outro lado, a violência contra a mulher, as diversas instituições sociais e as 

formas pelas quais reproduzem as relações de subordinação e dominação (BAIRROS, 1995). 

Entretanto, sabe-se que o trabalho feminino é um suporte à pesca e ao pescador 

possibilitando primeiramente sua ida a captura e a comercialização após ser tratado dentro de 

seu ambiente domiciliar pelas mulheres. É valido ressaltar que em alguns casos o trabalho não 

é reconhecido pelas próprias pescadoras e nem pelos seus maridos e muito menos pelas 

políticas públicas e/ou do governo para o setor pesqueiro (MARTINS e ALVIN, 2016). 

Portanto, mesmo que as mulheres não estejam em alto mar efetivando de fato a pesca, 

o seu papel dentro dela é muito relevante, pois elas também realizam uma parte importante 

dessa atividade que é o manuseio do pescado e tudo que é feito com ele até ser destinado a 

comercialização, ou seja, elas também são pescadoras e devem ser vistas como tal. Sobre essa 

perspectiva, Mendes postula que: 

Essa disparidade entre homens e mulheres pode estar relacionada à concepção de 

que a pesca é uma atividade tradicionalmente masculina, resultante das relações de 

gênero que delimitam funções sociais adequados aos homens e mulheres. Ou seja, 

apesar das mulheres participarem da pesca seu trabalho é encoberto e/ou (in)visível 

pelas questões de gênero, que confere a mulher atividades próprias de mulheres, a 

saber: o cuidado doméstico (MENDES, 2016, p. 20). 

Além das questões de gênero relacionadas a pesca, uma outra matéria vem sendo 

amplamente discutida, a faixa etária dos pescadores artesanais. Agrupando-se os pescadores 

em quatro faixas etárias conforme o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 

SCFV do Ministério de Desenvolvimento Social
3
:  I – 15 a 17 anos (adolescentes); II – 18 a 

29 anos (jovens); III – 30 a 59 (adultos) e IV – 60 ou mais (idosos), observou-se que a maioria 

dos pescadores do universo desta pesquisa são adultos (Figura 3). 

                                                           
3
 É um serviço da Proteção Social Básica das SUAS que é ofertado de forma complementar ao trabalho social 

com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço 

de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI), disponível em: 

<http://mds.gov.br/assistencia-social-suas/servicos-e-programas/servicos-de-convivencia-e-fortalecimento-de-

vinculos> 
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Figura 3 - Faixa etária representativa dos pescadores 

 

Fonte: Rare do Brasil (2020). 

A contínua inserção dos pescadores de maior idade é relatada através de seus 

históricos familiar e social, de acordo com os entrevistados as razoes que lhe levam a 

demarcar grande parcela do gráfico acima recai sobre os saberes hereditários e regionais não 

se limitando apenas na execução da extração, beneficiamento ou venda do pescado, mas 

também a cargos nas associações, cooperativas e movimentos comunitários que buscam 

melhoria e qualidade de vida a comunidade, conforme as falas transcritas: 

 

“Trabalho com isso desde que nasci meu pai era pescador e sempre acompanhava 

ele e hoje em dia tô aí” (Pescador D); 

“Eu pesco tem mais de 40 anos, meus filhos foram morar na capital, mas sempre 

estão aqui nas férias, final de ano, mora só eu e minha esposa” (Pescador E); 

“Além da pescar eu também participo da organização dos eventos dentro da 

comunidade e na associação” (Pescador F). 

Dentre as atividades realizadas na pesca artesanal nos 10 municípios que compuseram 

esta pesquisa, destacam-se a captura de pescado, caranguejo e camarão (Figura 4), além do 

beneficiamento das espécies capturadas. 
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Figura 4 – Espécies capturadas pelos pescadores/as entrevistados/as 

Fonte: Rare do Brasil (2020). 

A pesca multiespecífica é a mais praticada pois o pescado capturado é para ser 

comercializado. Dentre as espécies capturadas foram destacadas: camarão rosa 

(Farfantepenaeusburukovscky), caranguejo-uçá (Ucidescordatus), gó ((Macrodonancylodon), 

pescada branca (Cynoscionleiarchus), pescada amarela (Cynoscionacoupa), tainha 

(Mugilidae), pratiqueira (Mugilcurema), bandeirado (Bagre marinus), dourada (Salminus 

brasiliensis), serra (Scomberomorus brasiliensis), tamuatá (Hoplosternumlittorale), traíra 

(Hoplias), corvina (Argyrosomusregius), piramutaba (Branchyplatystomavaillant) e xareu 

(Caranxhippos).  

A maioria das espécies de pescado é vendida frescas (in natura), sendo que dos 15 

pecadores que realizam esta atividade, apenas 6 relataram que realizam a salga do pescado
4
. 

Ao contrário do pescado, os mariscos são quase que exclusivamente beneficiados (Figura 5). 

 

Figura 5 – Contagem da mão-de-obra envolvida no beneficiamento das espécies capturadas 

                                                           
4
 A salga é uma das técnicas mais antigas de preservação do pescado, sendo ele utilizado em altas concentrações 

para penetrar no pescado e forçar a água presente a sair dos tecidos dessa forma promovendo a conservação do 

alimento pela redução de sua umidade sendo caracterizado como fator que influi no desenvolvimento de 

bactérias e a atividade de água, ressaltando que a água disponível no alimento é utilizada pelos microrganismos 

para o seu crescimento. Assim, a adição de sal reduz a quantidade de água disponível, tornando mais difícil o 

desenvolvimento bacteriano. 
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Fonte: Rare do Brasil (2020). 

Do universo dos entrevistados, 57% têm na pesca artesanal a principal fonte de renda 

para manutenção da família e 30% pesca para a garantia da nutrição e soberania alimentar 

(Figura 6).  

Figura 6 – Representação destino da pesca 

 

Fonte: Rare do Brasil (2020). 

A partir dos relatos dos entrevistados, a pesca artesanal é mais que uma atividade para 

obter renda, ela é à base de sua própria vida, garantindo também a segurança alimentar e 

nutricional. Nesse sentido, o pescador avalia a pesca não só pelo rendimento monetário que 

gera, mas pelo sentido que confere à sua vida como, por exemplo, a partilha e o autoconsumo. 
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Essas experiências acabam moldando sua cultura financeira e orientando a racionalidade 

econômica não só no dinheiro (SIMMEL, 1998). 

Nesta perspectiva, pescadores relataram que o Covid 19 alterou as relações da 

atividade pesqueira, muito embora aqueles que pescam em prol do autoconsumo permaneçam 

na atividade. Assim, 100% dos entrevistados já ouviu falar de coronavírus e a televisão é 

meio de comunicação com maior alcance, entre os entrevistados (Figura 7). 

 

Figura 7 – Principais meios de informação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rare do Brasil (2020). 

De acordo com os entrevistados, diversas mudanças forampercebidas por eles. A 

primeira delas diz respeito a questões emocionais. Os depoimentos expressam o sentimento 

de medo em ser contaminado e/ou contaminar outras pessoas e, ainda, a perda de parentes ou 

amigos: 

“É uma situação difícil, mas não podemos deixar de viver, né? Tive alguns 

momentos de medo, insônia, mas é assim mesmo. Quando soube como está em 

Belém não fui lá durante um bom tempo” (Pescador G). 

“Por aqui não podemos parar, continuei pescando pra tentar vender por aqui, mas 

não tinha comprador, a comunidade não se preparou, alguns não estão colaborando, 

deve ser por que aqui vai demorar pra chegar” (Pescador H). 

“Quando saio eu uso a máscara e quando volto lavo as mãos pra não pegar isso, aqui 

já tem uns casos, mas não sei como tá por lá” (Pescador I). 

A segunda diz respeito ao beneficiamento. De acordo com a pesquisa o processo de 

beneficiamento é desenvolvido pela maioria dos entrevistados, declarando que 40% deles 

realiza esta atividade dentro do vínculo familiar, respeitando as medidas de proteção 
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orientadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Assim, os pescadores passaram a usar 

álcool em gel antes e depois do beneficiamento e lavar as mãos com mais frequência.  

Outra mudança diz respeito à comercialização do pescado, pois a proibição da livre 

circulação de pessoas causou um declínio na renda dos entrevistados, sendo que em alguns 

casos a venda de peixes é a única fonte de renda familiar. Não foi possível quantificar a 

redução da renda, pois de acordo com os entrevistados, neste momento de pandemia, não está 

sendo possível quantificar o que é vendido, consumido ou trocado. 

“Tem um rapaz da comunidade que virou pintor por que não tava conseguindo 

dinheiro” [com a pesca] (Pescador J). 

“Não tem atravessador, os compradores não estão vindo aí tô pescando bem pouco, 

fiquei parado um tempo, mas se Deus quiser vai melhorar” (Pescador K). 

Além das mudanças relacionadas diretamente ao trabalho na pesca, os pescadores do 

município de Maracanã relataram o aumento da criminalidade nos territórios pesqueiros, o 

que também alterou a vida dos pescadores locais. A instalação ou ampliação de milícias em 

algumas comunidades com recrutando de jovens, adultos e até crianças para o fortalecimento 

do tráfico de drogas tem preocupado os pescadores entrevistados, conforme as falas 

transcritas: 

“Algumas pessoas de fora estão vindas até a comunidade pra vender drogas e ficam 

circulando pra tentar conseguir dinheiro (Pescador B). 

“Tá bem difícil à situação por aqui, não tem onde vender, não estamos recebendo 

nada da associação, mas a gente faz o que pode. Medo é o jovem se perde, né? [na 

criminalidade]” (Pescador L)  

Os depoimentos das pescadoras são significativos porque dialogam muito bem com a 

realidade e as situações negativas impostas pelo Covid-19. Neste contexto, torna-se 

necessário a intervenção do Estado para o enfrentamento da pandemia. Entretanto, no Brasil, 

o governo federal vem adotando uma política negacionista com relação à doença e à ciência. 

Este posicionamento resultou no atraso da tomada de decisões para o enfrentamento da 

pandemia e no aumento exponencial do número de mortes, chegando a 162 mil mortes, em 

novembro de 2020 (AGÊNCIA BRASIL, 2020). 

Num cenário de mortes, desemprego, fragilidade no Sistema Único de Saúde – SUS 

relacionadas à falta de leitos, insumos e profissionais de saúde, além do aumento do 

desemprego, o governo federal criou o Auxílio Emergencial, previsto na Lei nº 13.982, de 2 
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de abril de 2020, que consiste em um benefício financeiro destinado aos trabalhadores 

informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, e tem por 

objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela 

pandemia do Coronavírus (BRASIL, 2020). 

Em abril de 2020, a Câmara dos Deputados do dia 16 de abril de 2020 aprovou a 

ampliação do auxílio emergencial para trabalhadores autônomos e informais. O texto incluiu, 

entre outros, os agricultores familiares, pescadores artesanais e aquicultores entre os 

beneficiários das parcelas de R$ 600,00. Em contrapartida, no dia 05 de maio de 2020 o 

Presidente da República declarou que a ampliação do benefício cria despesas sem indicar 

fonte de recurso e dessa maneira vetou algumas categorias e entre elas pescadores 

profissionais artesanais e aquicultores(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020). 

Todavia, no dia 22 de maio do mesmo mês a Secretaria de Aquicultura e Pesca (SAP), 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), notificou que, de acordo com 

a consulta realizada no Ministério da Cidadania, todos os cidadãos que estiverem aptos aos 

critérios estabelecidos pela Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020 e pelo Decreto nº10.316, de 7 

de abril de 2020, iram recebem o seguro-defeso em datas anteriores ou posteriores ao período 

de pagamento do auxílio emergencial poderão receber o emergencial durante os três meses 

previstos ou parcelas, todavia, não podem acumular os dois recebimentos no mesmo mês 

(BRASIL, 2020) 

Ainda assim, uma série de medidas é considerada para ter acesso ao auxílio 

emergencial e dados os critérios, ou problemas no sistema ou outros motivos não bem 

esclarecidos, 30% dos entrevistados relataram que embora eles atendessem a todos os 

critérios, o pagamento do auxilio emergencial não foi autorizado pelo governo federal. 

Segundo relatos dos pescadores, afirmam as dificuldades burocráticas para o consentimento 

do auxílio.  

“Não consegui o auxílio emergencial, fui à caixa de Belém procurar ajuda, mas 

não conseguir” (Pescador M). 

“Fiquei esperando o resultado da minha análise, mas já até que perdi a esperança” 

(Pescador N). 

“Minha esposa tá recém-operada, fui a Belém ver se conseguia, mas nada. A 

associação também não ajudou” (Pescador O). 
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“Meu auxilio foi aprovado, mas não consigo acessar o aplicativo da caixa, fui em 

Belém e pediram para esperar que vai ser normalizado”. (Pescador P) 

 

As mudanças provocadas pela pandemia nas relações de trabalho dos pescadores e 

pescadores artesanais, somadas ao não recebimento do auxilio emergencial tem gerado 

incertezas e insegurança na maneira que como a família irá suprir suas necessidades básicas.  

 

4. Considerações finais  

Os pescadores e pescadoras artesanais nos municípios que compuseram o universo 

desta pesquisa obtêm seus sustentos e desenvolve seus modos de vida diretamente ligados a 

pesca artesanal. Neste sentido, a disseminação do Covid19 tem alterado o trabalho e o modo 

de vida dessa população e provocado impactos negativos nas comunidades pesqueiras. Dentre 

os principais impactos observados estão, as questões emocionais (medo, insegurança, 

incertezas, entre outros), a diminuição na comercialização dos produtos da pesca e 

mariscagem e a redução da renda. Além disso, os problemas observados nas comunidades 

pesqueiras enfatizam a inevitável presença do estado que venha atender as necessidades 

básicas desta importante categoria política de direitos.  

Por outro lado, esse cenário, mesmo em tempos de crise, possibilita aos pescadores e 

pescadoras obterem seus próprios alimentos, apontando para pesquisas futuras que retomem a 

discussão da questão de segurança e soberania alimentar, além de buscar compreender quais 

são as ações imediatas necessárias que possam, neste momento de urgência, trazermelhorias e 

qualidade de vida e esta parcela da população. 
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Resumo 

É objetivo de este texto compreender os aspectos teóricos e as dimensões do desenvolvimento rural, a 

reprodução socioeconômica na agricultura familiar, fazendo aproximações a Amazônia brasileira. 

Neste sentido, recorre-se a teoria social para captar os principais sentidos do desenvolvimento rural, 

suas principais raízes, contribuições e implicações ao caso brasileiro. No meio rural, será oportuno 

tratar dos aspectos que circunscrevem a reprodução socioeconômica, o papel e o lugar das formações 

sociais produtivas não capitalistas, incluídas no conceito genérico de agricultura familiar, a partir de 

contribuições do marxismo clássico, neomarxismo e as interpretações alternativas ao marxismo. O 

texto aponta que a presença do Estado tem se revelado como dinamizador de mudanças 

socioeconômico meio rural, em interface com a produção acadêmica e as mobilizações e lutas 

sociaisrurais no Brasil. E, na Amazônia brasileira, as estratégias de reprodução socioeconômica não 

capitalista, se encontram articuladas em duas lógicas produtivas, a do paradigmaagropecuário, que 

circunscrevem aspectos intensivos da produção, e o paradigmaextrativista, associado as dinâmicas dos 

ecossistemas locais. 

 

Palavras-Chave: Amazônia brasileira. Teoria Social. Agricultura Familiar. Reprodução 

Socioeconômica. Desenvolvimento rural. 

 
Abstract 

 

The objective of this text is to understand the theoretical aspects and dimensions of rural development, 

socioeconomic reproduction in family farming, making approximations to the Brazilian Amazon. In 

this sense, social theory is used to capture the main meanings of rural development, its main roots, 

contributions and implications for the Brazilian case. In rural areas, it will be opportune to deal with 

the aspects that circumscribe socioeconomic reproduction, the role and place of non-capitalist 

productive social formations, included in the generic concept of family farming, based on 

contributions from classical Marxism, neo-Marxism and alternative interpretations to Marxism. . The 

text points out that the presence of the State has revealed itself as a driver of socioeconomic changes in 

rural areas, in interface with academic production and social mobilizations and social struggles in 

Brazil. And, in the Brazilian Amazon, non-capitalist socioeconomic reproduction strategies are 

articulated in two productive logics, that of the livestock paradigm, which circumscribe intensive 

aspects of production, and the extractive paradigm, associated with the dynamics of local ecosystems. 
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Keywords: Brazilian Amazon. Social Theory. Family Farming. Socioeconomic Reproduction. Rural 

Development. 

 

1. Introdução 

Neste trabalho pretende-se fazer uma reflexão sobre as principais noções de 

desenvolvimento rural, associado ao debate brasileiro, e a reprodução socioeconômica da 

agricultura familiar, com aproximações de aspectos da Amazônia brasileira
5
. A ideia, 

fundamental, consistirá em compreender qual é o papel e o lugar da agricultura família no 

desenvolvimento do sistema capitalista? E, o que fundamenta a sua reprodução 

socioeconômica? 

A partir da segunda metade do século XX, dois foram os eventos que legitimaram a 

aceitação da ideia de “desenvolvimento”, que atraíram demasiados interesses orientando 

posições governamentais, e organizações sociais, instigados pelas suas vantagens 

(NAVARRO, 2001). O primeiro de tais eventos refere-se ao, pós Segunda Guerra Mundial, 

entusiasmados pela polarização da Guerra Fria, as nacionalidades foram dominadas pela força 

do crescimento econômico, que demonstrou um novo padrão de sociedade, novas 

perspectivas e impulsionando inovações diversas. Torna-se inexorável, que o 

desenvolvimento rural, enquanto uma ramificação imediata, fosse envolvido pelas forças 

políticas governamentais e interesses diversos. Este período também releva uma nova 

compreensão da agricultura, onde foi revigorada sob o aporte tecnológico da revolução verde 

e sua popularizada mundialmente. 

O segundo evento, refere-se a década de 1990, que circunscrevem a ré-emergência das 

discussões sobre o desenvolvimento (rural), reconfiguradas e distintas do primeiro período, 

questionando a impossibilidade do desenvolvimento, que mesmo aos descréditos, cria-se o 

interesse pelo tema. 

É interessante notar, que no Brasil, antes deste segundo período, as referências 

atribuídas a agricultura familiar eram praticamente inexistentes, pois as denominações 

utilizadas eram de pequeno produtor, produtor de subsistência ou produtor de baixa renda. Em 

                                                           
5
Por Amazônia é possível verificar diversos entendimentos. A visão contrastante externa a região, que a vê como 

natureza, floresta, atrasada, reserva de recursos, o futuro do Brasil, e outros (GONÇALVES, 2012). Sobre essa 

questão, Tavares (2011), reúne alguns entendimentos importantes, entre eles, a concepção político-

administrativo que se refere ao conceito de Região Norte; como conceito econômico refere-se a Amazônia 

Legal, estabelecida na década de 50 para o novo planejamento de integração territorial da região, composta pelos 

estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Mato Grosso e parte do Maranhão, 

correspondente a cerca de 61% do território brasileiro; e o conceito de Pan-Amazônia, que se refere a Amazônia 

Sul-Americana, que integra parte do território dos países limítrofes da Amazônia brasileira, apresenta relevante 

potencial geopolítico e econômico. 
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face das lutas dos movimentos sindicais rurais, estes adjetivos foram sendo substituídos pelo 

termo de agricultura familiar, bem como a própria identidade, para a noção de trabalhador 

rural. São relevantes as contribuições de estudos e pesquisas, que ajudam consolidar a 

categorial social no meio acadêmico, bem como a sua legitimação e reconhecimento pelo 

Estado, através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 

(SCHNEIDER, 2009). 

As discussões em torno da agricultura familiar ganharam espaço, mais 

especificamente na virada da década de 1980 a 1990, e o uso da denominação “agricultura 

família” emerge, paralelamente, no meio político e acadêmico (PLEIN, 2003). Enfatiza-se as 

articulações circunscritas no ambiente político, das organizações sociais ligada a agricultura 

familiar, a sua projeção no âmbitocomercial e econômica iniciadas no governo Fernando 

Collor, demarcando o estabelecimento de nova relação com Estado e saída de invisibilidade 

(PLEIN, 2012).Ainda de acordo com o autor, estas organizações sociais inseriram como pauta 

de debateimprescindível a compreensão, sobre o papel e o lugar da pequena produção 

rural,com articulações marcantesnos estados região Sul do Brasil,cujadiscussões abrigavam o 

sistema de integração comercial e econômica das nacionalidades que compõe o Mercosul. 

Neste sentido, na perspectiva de alcança aos objetivos propostos, o texto encontra-se 

estruturado em duas partes principais, além desta breve introdução e das considerações finais. 

Na primeira parte, compreende-se a emergência da ideia de desenvolvimento rural, seus 

principais aspectos teóricos e aportes do debate brasileiro. Na segunda parte, busca-se 

compreender o papel e o lugar da agricultura familiar, revisando o marxismo clássico, 

oneomarxismo e as interpretações alternativas ao marxismo, além de fazer um esforço de 

aproximar, estas reflexões as formas produtivas familiares da Amazônia brasileira. 

 

2. Desenvolvimento Rural 

Esta seção procura apresentar, os elementos substanciais do desenvolvimento rural, 

que possibilite compreender os diversos elementos que circunscrevem os espaços rurais, 

dentro de sua complexidade e diversidade. 

 

2.1 O que é o Desenvolvimento rural? 

A partir de meados da segunda metade do século XX, quando a noção de 

desenvolvimento alcançou demasiadamente o interesse nas diversas agendas, passando a 

orientar a política, a economia e estimular as expectativas e disputas sociais. Neste sentido, 

foi inevitável que o desenvolvimento rural, fosse de forma análoga uma das forças nas 
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políticas nacionais, bem como atrair o interesse das organizações sociais do meio rural, e 

passando a agregar ricos debates teóricos (NAVARRO, 2001). É senhor enfatizar, que neste 

período, as principais economias, possuía na agricultura, uma importante fonte econômica. 

Neste período, as principais mudanças direcionadas a agricultura foram articuladas 

no aporte tecnológico da “Revolução Verde”
6
, e em decorrência disso, as dinâmicas do rural 

são fundamentalmente alteradas e orientadas pela economia de mercado. Esta imersão de 

modernidades no mundo rural ocorre simultaneamente com os avanços extraordinários do 

capitalismo mundial dos “anos dourados” (1950-1975), marcando a cisão das especificidades 

locais das atividades agrícolase o meio rural (NAVARRO, 2001). Ainda de acordo com o 

autor, as primeiras referências ao desenvolvimento rural, estiveram contaminadas pelos 

estigmas do escrutínio das forças modernizante do desenvolvimento. 

Entre as diferentes ideia-forças presente no debate sobre o desenvolvimento rural no 

pós-guerra, Ellis e Biggs (2001), sintetizaram os principais elementos substanciais que 

delinearam as matrizes práticas e teóricas sobre o tema. As interpretações apontam que: a 

primeira aproximação é com o desenvolvimento comunitário (1950); a centralidade no 

crescimento de pequenas propriedades (1960) e o desenvolvimento rural integrado (1970); da 

direção do Estado (1970) à liberalização do mercado (1980);abordagens de processo, 

participação, empoderamento e atores (1980 e 1990); a emergência dos meios de subsistência 

sustentáveiscomo uma estrutura integradora (1990);integração do desenvolvimento rural nos 

documentos de estratégia de redução da pobreza (2000). Aqui merecem alguns destaques, 

principalmente que as próprias influências do desenvolvimento que marcam algumas 

transições importantes, como na década de 1970, orientado pela economia política (marxismo 

e neomarxismo), as ênfases recaem sobre classe, poder, desigualdade e diferenciação social, 

estimulados pelas forças e tendência da grande escala do capitalismo. Outro destaque, são as 

transformações estruturaise especificas de comércio e a liberalização do mercado (1980), que 

representam aspectos multissetoriais, bem como as raízes provenientes das relações de 

Estado-mercado e boa governança (1990 e 2000). São mudanças, processos macropolíticos, 

que moldam quando aplicados ao meio rural, fundamentalmente não abrigar intrinsecamente 

da essência do rural emsua raiz. 

Este período, final do século XX, importantes mudanças também são mencionadas 

por Buttel (2001), sobre a transição da sociologia rural a nova sociologia rural da agricultura, 

                                                           
6
 A revolução verde, enquanto uma perspectiva da revolução agrícola contemporânea, consistiu na utilização 

combinada de variedades melhoradas geneticamente e de exportação, agroquímicos, irrigação e drenagem, e 

motorização-mecanização (MAZOYER, ROUDART, 2010). 
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ou na economia política agrária - na América do Norte, especialmente nos EUA. Se, até a 

década de 1950, a sociologia rural tinha objeto os estudos de comunidades rurais; de 1950 a 

1970, seguiu uma perspectiva indutiva, como a difusão das inovações e a extensão do 

raciocínio rural-urbano; e, a partir de 1970, ocorrem uma série de alterações, que contribuem 

para a emergência da nova sociologia rural. Além de aportes de diversas linhas teóricas, 

constavam os movimentos estudantis da década anterior e dos críticos da Revolução Verde, e 

os direitos civis. 

Apesar de influências fortes do desenvolvimento nas ações de desenvolvimento rural 

no pós-guerra, as condutas de organizações não governamentais e governamentais foram 

nutridas por concepções mais amplas do desenvolvimento social, não agrícola e nacional 

(ELLIS e BIGGS, 2001). De acordo com os autores é mister enfatizar, que poucos governos e 

organizações utilizam uma ótica intersetorial ou multisetorial como estratégias para entender 

as dinâmicas locais e elaborar mecanismos a curto, médio ou longo prazo, que confrontasse as 

principais mazelas sociais rurais (coexistência da pobreza, fome e violação de liberdades). 

No entanto, contribuições recentes sobre o desenvolvimento rural, preconizam a 

interface de aspectos internos e externos as regiões rurais, onde os atores e suas organizações 

articulam um complexo de redes, variando radicalmente a cada região. Para Ploeget al. 

(2000), o desenvolvimento rural é entendido como um processo multinível, multi-ator e multi-

facetado, observado como a busca de um novo modelo de desenvolvimento para o setor 

agrícola, a busca constante de sinergias entre ecossistemas locais e regionais, a capacidade de 

gerar paisagens e valores naturais,  novas formas de cooperação, a ênfase nas economias de 

escopo e a pluriatividade das famílias rurais. Seus aspectos práticos, refletem formas de 

multifuncionalidades, como a emergência de processos de mudanças locais, que antecedem a 

composição de políticas de desenvolvimento rural (internacionais, nacionais eregionais), que 

devido a interface complexa e até divergentes de ações institucionais, funcionam como uma 

vasto conjunto de soluções das comunidades rurais ao squeeze da agricultura (PLOEG, 

2008).Kageyama (2008, p. 55) assegura, que o desenvolvimento rural, não pode ser percebido 

como mero crescimento ou progresso econômico, “mas visto como um processo que envolve 

múltiplas dimensões: dimensão econômica, dimensão sociocultural, dimensão político-

institucional e a dimensão ambiental”. 

Nas três últimas décadas, o desenvolvimento rural tem alcançado diversos espaços 

(meio acadêmico, publicações e articulação política) no cenário internacional, e no Brasil, o 

debate tinha como foco a economia agrícola, o agronegócio e de seus mercados 

(KAGEYAMA, 2008). De acordo com Schneider (2010), na atualidade o debate brasileiro, 
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tem recebido diversas contribuições, entre elas: as problematizações que possuem na 

agricultura familiar, as reivindicações de seu statussocial, econômico e produtivo; o segundo, 

refere-se aos novos impulsos e intervenções do Estado no meio rural, tanto em políticas para a 

agricultura familiar, como das ações relacionadas a reforma agrária, segurança alimentar, 

entre outras, e sua interface com os movimentos sociais rurais; terceiro, reflete a conjuntura 

política e ideológica, instaurada na polarizaçãono meio rural, de um lado a agricultura 

familiar, cuja a produçãoenfoca prioritariamente os mercado locais,e de outro lado,a 

agricultura patronal‑empresarial,ligada a produção de commodities, basicamente para 

exportação; e o quarto fator, refere-se as contribuições provenientes da perspectiva da 

sustentabilidade ambiental. 

Por sua vez, os aspectos teóricos sobre o desenvolvimento rural no Brasil, de acordo 

com Schneider (2010), podem ser agrupados em quatro abordagens, que possuem interfaces 

de cunho normativo e de políticas do Estado. A primeira vertente salienta as instituições, 

inovação e sustentabilidade, as principais contribuições teóricas são os trabalhos de Jose Eli 

da Veiga e Ricardo Abramovay, parte da importância e o reconhecimento da agricultura 

familiar, seu potencial dinamizador das economias de escopo, onde a capacidade 

empreendedora e inovadora é responsável pela diversificação social e produtiva dos territórios 

rurais e a interface com as instituições desenvolvem papel fundamental no desenvolvimento 

rural. A segunda vertente possui como matriz teórica os trabalhos e pesquisas provenientes do 

Projeto Rurbano, seu principal expoente é José Graziano da Silva, e o enfoque é dado as 

atividades não‑agrícolas e a pluriatividade, que circunscrevem um novo rural brasileiro. Este 

novo rural configura a suposta rubarnização, possui suas raízes incrustradas no processo de 

modernização conservadora da base tecnológica da agropecuária, e se expressa 

principalmente em três grupos de atividades: o agronegócio dedicado a produção de 

commodities e agroindústrias; atividades não-agrícolas vinculadas a habitação, lazer, fabricas 

e prestação de serviços; e as novas atividadesagropecuárias ativadas por nichos de mercado. A 

terceira perspectiva, ajustada ao campo sociológico, fundamentada nos valiosos estudos de 

José deSouza Martins e Zander Navarro, com agenda de pesquisa em torno dos processos de 

mudança social no meio rural brasileiro a partir da análise da tradição política que 

obscurecem as transformações estruturais e de natureza sociocultural. E, a quarta abordagem 

sobre o desenvolvimento rural no Brasil, possui como principais referência as pesquisas 

realizadas por John Wilkinson e colaboradores, refere-se ao conjunto de investigações que 

enfocam o agronegócio e as cadeias agroalimentares, fundamentalmente os sistemas de 
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integração dos pequenos produtores nas cadeias agroalimentares e as condições e 

consequências sociais. Além destas vertentes, de acordo com o autor, existem diversos outros 

grupos de estudiosos que exploram temas de pesquisa que abrigam outras perspectivas do 

desenvolvimento rural. 

Em face das diversas frentes discursivas e as vertentes teóricas do debate brasileiro 

sobre o desenvolvimento rural, o que se pode apreender em comum, é que a agricultura 

mantém-se seguramente como a principal atividade do meio rural, e em face disso, ela não 

pode ser escamoteada nas interpretações sobre o desenvolvimento rural (KAGEYAMA, 

2008). 

 

3. Reprodução Socioeconômica da Agricultura Familiar 

No Brasil, as discussões sobre a noção de agricultura familiar, são tributárias da 

década de 1990, têm-se como pontos relevantes, o Programa Nacional de Fortalecimento de 

Agricultura Familiar (PRONAF) criado em 1995 e a própria mobilização dos diversos 

movimentos sociais rurais. Além do aspecto, que lhe confere legitimidade social, por outro 

lado, há controversas sobre sua denominação conceitual e seu lugar na sociedade, bem como 

as generalizações de que o agricultor familiar é todo aquele que vive com sua família no meio 

rural e trabalham na agricultura. Assim, também será esforço teórico desta seção a 

mobilização de elementos substantivos que tratem das dinâmicas sobre a sua reprodução 

socioeconômica. 

 

3.1 Agricultura familiar: das contribuições clássicas (marxismo)ao neomarxismo 

Na tradição marxista sobre o desenvolvimento agrário, as contribuições clássicas se 

devem principalmente a Marx, Lênin e Kaustky, a partir de seus estudos nas sociedades 

russos e alemães, onde deduziram aspectos conjunturais e universais, apesar de limitados 

sobre o meio rural, uma vez que Marx não chegou a produzir teoricamente uma questão 

agrária. Para ambos, a agricultura familiar não teria espaço com o aprofundamento das 

relações capitalistas na agricultura. Não obstante, longe de sua concretude em todas as 

sociedades, esta categoria alcança projeção sociopolítica e institucional pelo Estado 

circunscrita em um portifólio de políticas públicas de desenvolvimento rural. 

Em Marx, dada a importância e sua atenção parcial ao estudo da agricultura no 

capitalismo, seus escritos não conseguem traduzir, o que ficou conhecido, na segunda metade 

do século XIX, como a questão agrária, ou seja, “a produção familiar na agricultura, suas 

tendências e suas funções no desenvolvimento capitalista” (ABRAMOVAY, 1992, p. 32; 
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2007, p. 42). De acordo com Abramovay, sobre sua produção teórica é possível observar dois 

elementos essenciais direcionados ao campesinato, de um lado, imerso em questões políticase 

repleto de ceticismo (Dezoito Brumário de Luís Bonaparte), e de outro, a emergência de uma 

visão teórica genial(Livro III de O Capital). 

Neste sentido, sobre os camponeses, verifica-se em Marx (2011, p. 142-143), 

 

[...] constituem uma gigantesca massa, cujosmembros vivem na mesma situação, 

mas não estabelecem relações diversificadas entre si. [...]a parcela, não 

permitenenhuma divisão de trabalho no seu cultivo, nenhuma aplicação daciência, 

portanto, nenhuma multiplicidade no seu desenvolvimento, [...] se compõe por 

simples adição de grandezas homônimas, comobatatas dentro de um saco constituem 

um saco de batatas.Eles nãosão capazes de representar a si mesmos, necessitando, 

portanto, serrepresentados. 

 

Os aspectos apontados em O Capital, de acordo com Abramovay, se referem ao 

relevo da fenomenologia das feições sociais, no mercado o centro destas relações. Com isso, a 

produção mercantil, firma sua realização a partir de duas situações, para alcançar sua 

vitalidade, quando é direcionada ao outro, mas não em relação de reciprocidade direta, mas de 

mercado. Neste sentido, o que confere a sociabilidade, é fundamentalmente a divisão em 

produtor e produto, além da natureza específica existente e a condição social. Na produção 

capitalista, os elementos (o trabalho abstrato, geral, universal) que possibilitam a reprodução 

social, dividem-se, de um lado em operariado e do outro, a burguesia. Em face disso, a 

sociedade capitalista, reflete o paradoxo da natureza do trabalho social e privado, restrito aos 

atributos intrínsecos da sociabilidade no mudo das mercadorias. As referências ao 

campesinato evocam do desenvolvimento do capitalismo, onde seriam fatalmente fadados à 

diferenciação, e por conseguinte abolidos. 

As concepções de Kautsky (1986) asseguram que devido a expansão e o domínio do 

modo de produção capitalista no meio rural, este passaria a determinar universalmente as 

condições de vida, bem como a própria estrutura social. Nesse sentido, o autor afirma que, 

“quanto mais a agricultura se identifica com os padrões capitalistas, tanto mais se diferenciam 

qualitativamente as diferenças técnicas empregadas pelos grandes estabelecimentos das 

empregadas pelos pequenos” (KAUTSKY, 1986, p. 87). 

Lênin acreditava que através da divisão social do trabalho, haveria a formação do 

mercado interno, em absoluto, a formação da economia capitalista. Na prática, isso resultaria 

na ruína, diferenciação, desintegração, descamponisação, sob a tese de que “o processo de 
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decomposição dos pequenos agricultores em patrões e operários agrícolas constitui a base 

sobre a qual se forma o mercado interno na produção capitalista” (LÊNIN, p. 35). E, 

acrescenta que neste processo, o campesinato “não se diferencia apenas: ele deixa de existir, 

se destrói, é inteiramente substituído por novos tipos de população rural, que constituem a 

base de uma sociedade dominada pela economia mercantil e pela produção capitalista” 

(LÊNIN, p. 114). 

Da interface, entre a expansão do capitalismo e a diferenciação do trabalho, 

apontados por Lenin, obteve pouco respaldo empírico, e a forçosa ideologia de inferioridade 

econômica da agricultura familiar, em Kautsky, longe de ser confirmada, principalmente em 

países avançados. No marxismo clássico inexiste espaço para tratar desta questão, “hoje 

decisiva, das razões pelas quais a agricultura familiar tem sido, nessas nações, a principal 

forma social do progresso técnico no campo” (ABRAMOVAY, 2007, p. 31). 

Incrustado no marxismo clássico, o futuro e o lugar da agricultura familiar não eram 

tidos como prósperos de desenvolvimento, como poder ser observado em Jean (1994, p. 76), 

 

Há mais de um século, o futuro da agricultura familiar tem sido alvo de um número 

impressionante de especulações as mais diversas. Se muitos tomavam sua defesa, 

mais de um profetizava seu desaparecimento próximo, ilustrava seu processo de 

decomposição para dar lugar a uma forma superior ou mais evoluída de exploração 

agrícola, seja a fazenda capitalista para uns ou a fazenda coletiva para outros. Por 

outro lado, a produção familiar agrícola parece ter sido capaz de gerar uma curiosa 

capacidade de manter-se, de reproduzir-se ao longo das gerações, de adaptar-se aos 

movimentos das conjuntura sócio-econômica e isto, independentemente dos regimes 

políticos, tão diferentes de norte a sul, de leste a oeste, nos quais ela foi levada a 

evoluir. 

 

Para Abramovay, um dos aspectos de tal obscurantismo sobre as dinâmicas agrarias 

na atualidade reside no que denomina de ambiguidades. As generalizações em torno da 

agricultura familiar, associado ao smallfarmy “pequena produção”, “produção de baixa 

renda”, “agricultura camponesa”, entre outros, não contribuem para o entendimento de sua 

originalidade, “seu dinamismo econômico, sua capacidade de inovação técnica, suas formas 

sociais inéditas com relação ao passado de que algumas vezes se origina, mas com o qual 

mantém laços cada vez mais tênues” (ABRAMOVAY, 2007, p.31). Longe de qualquer 

pragmatismo ideológico, Jean (1994, 78), defende que na contemporaneidade o “agricultor 

moderno se se apresenta então como um personagem híbrido acumulando nele uma tríplice 

identidade: proprietário fundiário, empresário privado e trabalhado”. 
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No entanto, de acordo com Schneider (2009), na retomada dos estudos de inspiração 

marxistaaplicados na agricultura e as relações sociais no meio rural, um dos enfoques que 

mobilizaram contribuições sobre a persistência da agriculturafamiliar no desenvolvimento 

capitalista, são denominados de “neomarxistas”. Apesar de diversos, aproximam-se 

teoricamente nos elementos que circunscrevem a incisão do capitalismo naseconomias rurais, 

estrutura social e economias individuais, agrupados em: os obstáculos ao desenvolvimento do 

capitalismo na agriculturae a persistência das unidades familiares de produção (SusanMann e 

David Goodman); e as especificidades da agricultura familiar e a produção simplesde 

mercadorias (ClaudServolin e HarrietFriedmann). 

De acordo com Schneider (2009), os principais argumentos deste grupos de autores 

podem ser elencadas da seguinte forma:Susan Mann (MANN; DICKINSON, 1987), enfatiza 

que a tentativa de semelhança da indústria, a agricultura, não ocorre, devido a especificidades 

de natureza biológica, que desequilibram o tempo de trabalho e o tempo de produção, a 

circulação de mercadorias, além da perecibilidade da produção agrícola, que se materializam 

em riscos e dificuldades ao capital na obtenção de lucro; para David Goodman(GOODMAN, 

SORJ e WILKINSON,1990), a agricultura apresenta especificidades ao capitalismo que 

impedem seu funcionamento de forma semelhante ao sistema industrial, e na impossibilidade 

de transpor estas barreiras, a perspectiva adota pelo capital refletem adaptações, tanto por 

apropriação (visa a capitação de processos do ciclo agrícola, sua conversão em atividades 

agrícolas e sua reinserção como meio de produção), quanto por substituição (objetiva a troca 

de alimentos agrícolas por produtos industrializados), acelerados pelo progresso técnico na 

agricultura; Claude Servolin (SERVOLIN, 1972), acreditava que a agricultura no sistema 

capitalista, funciona como um “modo de produção especifico”, regido pela produção 

mercantil simples, possuem interface com o modo de produção capitalista mediante o 

intercâmbio de mercadorias entre os pequenos agricultores e as agroindústrias. Esta face 

onipresente da agricultura familiar, traço urbano-industrial, se mostrou atraente ao capital, 

uma vez que oportuniza preçosbaixos dos alimentos a classe trabalhadora, atributo que 

confere vantagenscomparativas em relação à produção capitalista. Por sua vez, Harriet 

Friedmann (FRIEDMANN, 1978), ressalta que nas agriculturas familiares, cuja orientação é a 

produção simples de mercadorias, além de a agricultura ser uma atividade específica, os 

processos produtivos se estruturam em função de relações sociais específicas, onde, a 

disponibilidade da força de trabalho não está separada da posse dos meios de produção, 

circunscritos por relações de parentesco e de gênero, e a produção busca atender, 
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prioritariamente, aos interessesde reprodução do núcleo familiar, diferente da produção 

capitalista, onde trabalho (contratado) e produção, objetivam gerar a mais valia. 

Em síntese, de acordo com Schneider (2009), para os autores neomarxistas o que 

explica a permanência das formas familiares de produção na agricultura no desenvolvimento 

capitalista, se refere as suas especificidades, que congregam os obstáculos naturais, a 

indissociabilidade da gestão do trabalho e da produção. Estas particularidades, impõem 

barreiras ao capital na realização de mais valia e auferir lucros crescentes, e sua incapacidade 

em segmentar os meios de produção e os aspectos sociais. 

 

3.2 Contribuições de interpretaçõesalternativas ao marxismo 

Diante das profecias da economia política clássica, em Marx, Lênin e Kaustsky, 

determinavam como decorrência natural da expansão do capitalismo no meio rural, a 

desestruturação das formas pré-capitalistas de produção, e fundamentalmente a sua 

eliminação. Chayanov (1974), não só se contrapõe essa ótica de análise, como apresenta outra 

perspectiva de interpretação da produção não capitalista, articulada na lógica da família 

camponesa (micro). 

Vinculado a Escola da Organização e Produção, a contribuição de Chayanov, 

consistiu no que ficou conhecido como a Teoria da Organização da Unidade Econômica 

Campesina (CHAYANOV, 1974). A reprodução socioeconômica, orientada pelo trabalho 

familiar, observa-se a inexistência da categoria trabalho assalariado, portanto, o modelo 

proposto se encontra baseado em outras categorias: “a) a remuneração única e indivisível do 

trabalho familiar, que reagesobre os fatores que contribuem para formar a renda; b) o preço 

das mercadorias; c) a reprodução dos meios de produção; d) os preços do capital na circulação 

do crédito; e) o preço da terra” (CHAYANOV, 1981, p. 487). Neste sentido, longe de o ano 

agrícola campesino gerar o lucro, materializado no sistema trabalho-família-propriedade, o 

que se observa são formação do excedente como uma retribuição do próprio trabalho. 

No entanto, a relevância em Chayanov (1974; 1981), reside em compreender os 

elementos que estão ocultos ao trabalho da família no estabelecimento agrícola. Em seu 

modelo, de um lado constam o tamanho e a relação familiar entre quem trabalha e quem não 

trabalham, e de outro, articula-se aos recursos e os meios de produção, terra e as ferramentas 

de trabalho, equilibrados por uma dimensão “subjetiva”, característico deste tipo de 

economia, a intensidade do trabalho. A partir deste modelo, é possível afirmar que as formas 

familiares de produção, têm como finalidade principal a satisfação de suas necessidades, 

ajustado pelo consumo familiar e a exploração de sua força de trabalho. 
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Para Hugues Lamarcheos agricultores familiares são atores que possuem na tradição 

a centralidade da família, as lógicas produtivas e o modo de vida, e longe de representar 

formações sociais homogêneos, “a agricultura familiar não é um elemento de diversidade, ela 

é a própria diversidade” (LAMARCHE, 1993, p. 18). No Brasil, o debate entre campesinato e 

agricultura familiar, em seu contexto histórico, tem-se a década 1990 que marca a inserção do 

segundo termo ao vocabulário científico, e a principal diferença pode ser observada na forma 

de organização, além do fato de a agricultura familiar ser “altamente integrada ao mercado, 

capaz de incorporar os principais avanços técnicos e de responder às políticas governamentais 

não pode ser nem de longe caracterizada como camponesa” (ABRAMOVAY, 2007, p. 33). 

Em 2006, a agricultura familiar alcança projeção institucional e elevação a condição 

de categoria social, com a promulgação da Lei 11.326/2006, instrumento que define o 

agricultor familiar ou empreendedor rural é aquele que pratica atividades no meio rural e que 

atendam aos seguintes critérios: 

 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II - 

utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III - tenha renda familiar 

predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio 

estabelecimento ou empreendimento; III - tenha percentual mínimo da renda 

familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou 

empreendimento; IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua 

família (BRASIL, 2006). 

 

Wanderley chama a atenção para o entendimento da agricultura familiar, além do 

aspecto em si de a família ser proprietária dos meios produtivos e realizar o trabalho, 

enfatizando que “o caráter familiar não é mero detalhe superficial e descritivo: o fato de uma 

estrutura produtiva associar família-trabalho-produção tem consequências fundamentais para 

a forma como ela age econômica e socialmente” (WANDERLEY, 1996, p. 2).Ploeg (2014), 

acrescenta que as dificuldades em compreender a agricultura familiar, se devem a sua 

essência, perse como um fenômenocomplexo e multidimensional, e faz uma importante 

contribuição com as dez qualidades sobre agricultura familiar articuladas em três eixos: o 

equilíbrio entre o estabelecimento e a família; unindo passado, presente e futuro; e a conexão 

com seu entorno. Em síntese, Ploeg diz que o estabelecimento é o lócus que se representa uma 

instituição atrativa, onde a família goza da relativa dupla liberdade, a ausência das forças 

expoliativas de agentes externos e a autonomia para agir ao seu modo. 
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3.3 Metamorfoses a reprodução socioeconômica da agricultura familiar na Amazônia 

brasileira 

Na Amazônia brasileira, a reprodução socioeconômica das formas familiares de 

produção ou a produção simples de mercadoria, ou “campesinato”, como refere-se 

analogamente Moreira e Hébette (2009), ocorrem circunscritos a diversos elementos que 

geraram metamorfoses, imersos em duplos movimentos, ou seja, uma interface 

retroalimentativa no interagir e no reagir. De acordo com os autores os principais elementos 

destas metamorfoses podem ser elencados da seguinte forma (MOREIRA e HÉBETTE, 

2009):  

a) Em meados do início do século XIX no Pará, materializam-se as contradições de uma 

sociedade com diferentes visões étnicas (nativos, colonizadores europeus e escravos 

africanos). Sob o domínio europeu, eram frequentes as tentativas de fugas, e na 

eminência das tratativas do regime constitucional previsto pela revolução de Porto de 

1820, e que resultou na independência do Brasil, emergiram posições sociais e 

políticas contraditórias na província. Divergências que organizaram (cabanagem) os 

pequenos proprietários rurais, trabalhadores mestiços e tapuios (índios) e escravos, 

contra o governo português, que mesmo alcançando brevemente o poder, foram 

combatidos severamente, e das fugas e refúgios, constituíram quilombos (PRADO JR., 

1947); 

b) A partir da década de 1870, com o aumento da exploração de seringais nativos 

estimulado pelo capital industrial e financeiro europeu e norte-americano, sustentado 

com o êxodo de nordestinos, arrasados pelas secas sucessivas; 

c) Entre 1942 e 1945, emerge uma nova campanha da borracha pela incorporação 

compulsória de recrutas militares – “os soldados da borracha” – na extração do látex. 

Tratava-se de abastecer de borracha as tropas “aliadas” após a ocupação das ilhas do 

Pacífico, então as maiores produtoras mundiais, mas em mãos das tropas japonesas 

associadas ao Eixo Roma-Berlim; 

d) De 1990 a 1995, surgem novas formas de interação com o meio envolvente: uma de 

natureza política nacional, o desgaste do regime militar; e a outra, de cunho religioso 

internacional, a entrada no campo das ideias do Concílio Vaticano II. 

No entanto, será através do Programa Nacional de Integração (PIN) da Amazônia, que 

se materializa acolonização oficial, articulando movimentosmigratórios ligados à corrida pela 

terra, ao setor mineral ou, naturalmente a busca de uma vida melhor (PIRAUX et al., 2015). 

Ritmo mais rápido e intenso que a ocupação tradicional, desloca o fluxo de mobilidades 
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através dos rios (Amazônia dos Rios), para outra realidade, paralela, a Amazônia das estradas, 

que mobiliza agricultores de outras regiões a constituir frentes pioneiras, em especial ao longo 

das rodovias (Belém-Brasília, Transamazônica). Além da concentração de terras e grilagem, o 

modo de produção incorria em desmatamento, e a pecuária se insere como a única alternativa 

que se adapta às precárias condições de isolamento e carências econômicas, sociais e 

institucionais. 

Desta configuração, de acordo com Piraux et al. (2015), pode ser apreendido dois 

elementos importantes da estrutura social rural. O primeiro deles é o antagonismo entre 

pequenos e grandes produtores, substanciados por modelos técnico agrícolas contrastantes, 

além dos conflitos sangrentos na luta pela terra, típico de regiões de fronteiras agrícolas. O 

segundo aspecto, se refere ao frágil desenvolvimento institucional, no que tange as 

instituições públicas, devido à ausência de recursos, a corrupção e o isolamento, limitavam 

seu funcionamento, além da pressão econômica e da organização efetiva de cadeias 

produtivas como a madeira e pecuarista. 

A reprodução socioeconômica das formas familiares na Amazônia, até a década de 

1980, coexistiu sob diversas adjetivações, como extrativista, agricultura migratória, caboclos 

e pequenos produtores de subsistência, que traziam uma visão ideológica e de cunho 

pejorativos, como pouco eficientes e atrasados (HURTIENE, 2005). Esta era a visão 

apregoada sobretudo, pelo ciclo da fronteira, que consideravao funcionamento destes 

sistemasde produção com base em culturasanuais no sistema de derrubada e queimada como 

altamente insustentáveis,tanto no nível econômico como no ecológico. 

Não obstante, as fronteiras, sejam reflexas de um portifólio complexo de fatores, onde 

o Estado possui atuação importante, através de políticas agrárias matizadas nas 

especificidades dos espaços territoriais, “a evolução dos sistemas de produção não segue só 

umatrajetória, como pressupõe o modelo de ciclo de fronteira ou ainterpretação mais 

evolutiva da complexificação”. (HURTIENE, 2005, p. 33). Neste sentido, é valiosa a 

contribuição de Costa (2009), onde investigou as trajetórias tecnológicas agrárias na 

Amazônia, e identificou que se encontram estruturadas em dois macros trajetórias, uma 

camponesa e outra patronal. 

A referência camponesa utilizada por Costa (2009) refere-se aos modos de produção 

que se orientam pela indissociabilidade dos meios de produção, gestão do trabalho e parte da 

produção é para o autoconsumo da família. Neste universo social agrário, da trajetória 

camponesa, o autor indica a existência de três trajetórias, abrigados em duas lógicas 

produtivas diferentes. A primeira lógica circunscreve o paradigma agropecuário, refere-se ao 
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aporte tecnológico que implicam em mudanças radicais no meio ambiente (COSTA, 2009, p. 

81): 

Trajetória (camponês T3) conduzida por agentes camponeses, marcada por uso 

extensivo do solo, homogeneização da paisagem (alto impacto na biodiversidade) e 

formação intensa de dejetos: na forma de emissões poluentes (pela queima da 

floresta na formação de plantações e pastagens) e na forma de áreas degradadas; 

Trajetória (camponês T1) conduzida por agentes camponeses, marcada por uso 

intensivo do solo, com sistemas diversificados (baixo impacto na biodiversidade) e 

baixa formação de dejetos/impacto poluidor. 

 

A segunda lógica, sugere a representação de um paradigmaextrativista, fundamentada 

em atributos tecnológicosque consideram os fluxos de funcionamento do ecossistema natural, 

representado pela “Trajetória (camponês T2) conduzida por agentes camponeses, marcada por 

uso altamente diverso das disponibilidades naturais, com baixíssimo impacto na 

biodiversidade e baixíssima formação de dejetos/impacto poluidor” (COSTA, 2009, p. 81). 

Embora a agricultura familiar, nas principais frentes pioneiras não tenha conseguido se 

consolidar, gerando o êxodo rural em direção aos núcleos urbanos e a concentração fundiária 

(PIRAUX ET al., 2015), não existe uma linha divisória clara entre as novas formas da 

agricultura familiar se comparada as maisvelhas (as chamadas tradicionais, como grupos 

indígenas,ribeirinhos e extrativistas), pois ambas possuem suas“roças de culturas temporárias, 

árvoresfrutíferas, aves, porcos e crescentemente o gado” (HURTIENE, 2005, p. 29). 

 

4. Considerações Finais 

A retomada do debate brasileiro sobre o desenvolvimento rural, a partir do final do 

final do século XX e início do século XXI, observa-se a confluência de três elementos 

essenciais, marcadas pela produção acadêmica, as mobilizações dos movimentos sociais 

rurais e a presença do Estado. As contribuições acadêmicas, materializam-se em reflexões e 

interpretações que trazem à tona uma nova leitura do rural, transcendendo os aspectos 

econômico e estruturais, acrescentando suas dinâmicas territoriais, os mercados e 

principalmente dimensão ambiental e da sustentabilidade. Neste período, emergem um 

portifólio de políticas públicas que dialogam com as dimensões do desenvolvimento rural, 

visando a institucionalidade e o fortalecimento dos espaços sociais rurais. 

É em função das lutas e mobilizações das organizações sociais rurais, que a agricultura 

familiar alcança a projeçãode categoria sociopolítica e a interlocução com o Estado através de 

políticaspúblicas. A maior destas conquistas, é oPRONAF instituído em 1995, além de outras 
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políticas públicas de desenvolvimento rural que foram sendo construídas, contribuindo para a 

sua dinamização social, econômica e produtiva. Também é relevante mencionar, a diversidade 

de estudos e interpretações quesurgiram, articulados as diversas vertentes teóricas das escolas 

do desenvolvimento (rural). 

Nas dinâmicas rurais complexas, tornam-se de capital importância compreender as 

formas familiares de produção, ou os sistemas produtivos pré-capitalistas. Neste sentido, é 

mister notar que o lugar e papel desta forma produtiva, era anunciado pelo marxismo clássico, 

que em função do aprofundamento da diferenciação social no campo, tenderia a sua 

desintegração ou aniquilamento, tornando-se proletários ou burgueses. Porém, em leituras 

oportunizadas por um grupo denominados de neomarxistas, fundamenta que a permanência 

desta forma social na agricultura no desenvolvimento capitalista, se deve as suas 

especificidades, que congregam os obstáculos naturais, a indissociabilidade da gestão do 

trabalho e da produção. É, por tanto, nas leituras alternativas ao marxismo, que se consegue 

decifrar a racionalidade econômico-produtiva destes atores sociais. 

Na Amazônia brasileira, as formas familiares de produção sofrem um logo e complexo 

processo de metamorfoses socioeconômicas. De um lado enfatiza-se os aspectos políticos que 

incidem sobre a região, iniciando pela ocupação europeia, a atuação do governo imperial e a 

materialização da PIN. São aspectos distintos, que corroboram na dinâmica socioespacial e 

produtivas de região. No entanto, os estudos têm revelado que as estratégias de reprodução 

socioeconômicas não capitalista, se encontram articuladas em duas lógicas produtivas, a do 

paradigma agropecuário, que circunscrevem aspectos intensivo da produção agrícola, e o 

paradigma extrativista, associado as dinâmicas dos ecossistemas locais. 
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Área Temática I: Desenvolvimento Rural Sustentável, Dinâmicas Territoriais e Conhecimentos 

Tradicionais 
 

Modalidade: Artigo Científico 

 

 

 

Resumo: O óleo de andiroba nas várzeas de Igarapé-Miri, possui um grande potencial para um amplo 

desenvolvimento da cadeia produtiva, com potencial para participação da economia local, podendo 

assegurar um retorno econômico anual para a população ribeirinha. O objetivo deste trabalho foi 

descrever o processo de extração artesanal do óleo de andiroba, como forma de valorizar os saberes e 

os conhecimentos tradicionais e analisar a qualidade de óleo como estratégia de agregação de valor. A 

pesquisa ocorreu em Projetos de Assentamentos Agroextrativistas (PAEX) na ilha Mamangal e ilha 

Mutirão no Município de Igarapé-Miri, localizado na região do Baixo Tocantins, Pará, Brasil. A 

pesquisa foi de cunho qualitativo e quantitativo. Foi realizada uma imersão nas propriedades de 4 

(quatro) extratores de óleo para analisar os aspectos englobados no processo extrativo do óleo de 

andiroba, na perspectiva de compreender a complexidade e as especificidades entre o meio ambiente 

de várzea e o modo de vida dos extrativistas com a andiroba. Além disso, foi coletado amostras de 

óleos para verificação da sua qualidade, através do índice de acidez. A extração de óleo é feita 

utilizando mão de obra familiar, geralmente é marido e mulher. Todo o processo é realizado de forma 

artesanal e os conhecimentos dos extratores sobre o processo foram herança dos pais ou familiares, 

obtidos através da oralidade durante as práticas de extração de óleo. Os óleos coletados apresentaram 

um alto índice de acidez. Estes resultados indicam que a forma como as sementes são processadas, 

desde o condicionamento, extração, e principalmente, da forma de armazenamento no qual, tem 

influência sobre a qualidade do óleo. 

 

Palavras-Chave: Comunidades tradicionais, extração artesanal, Carapa guianensis, acidez. 
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Abstract: Andiroba oil in the Igarapé-Miri floodplains has great potential for a broad development of 

the production chain, with the potential for participation of the local economy, which can ensure an 

annual economic return for the riverside population. The objective of this work was to describe the 

process of artisanal extraction of andiroba oil, as a way of valuing traditional knowledge and 

knowledge and analyzing oil quality as a strategy for adding value. The research took place in 

Agroextractive Settlement Projects (PAEX) on Mamangal Island and Mutirão Island in the 

Municipality of Igarapé-Miri, located in the Baixo Tocantins region, Pará, Brazil. The research was 

qualitative and quantitative. An immersion in the properties of 4 (four) oil extractors was carried out to 

analyze the aspects included in the extraction process of andiroba oil, with a view to understanding the 

complexity and specificities between the várzea environment and the extractivists' way of life with the 

andiroba. In addition, oil samples were collected to check its quality, through the acidity index. Oil 

extraction is done using family labor, it is usually husband and wife. The entire process is done by 

hand and the extractors' knowledge of the process was inherited from parents or family members, 

obtained through orality during oil extraction practices. The collected oils showed a high acidity index. 

These results indicate that the way the seeds are processed, from conditioning, extraction, and mainly, 

from the form of storage in which, it influences the quality of the oil. 

 

Keywords: Traditional communities, artisanal extraction, Carapa guianensis, acidity. 
 

1. Introdução 

 

Os povos e comunidades tradicionais (PCTs) foram formadasa partir de processos de 

colonização e miscigenação, que possibilitou uma herança cultural revelada nas diferentes 

formas de manifestações socioculturais, e, que são observadas na educação, religião, lendas, 

hábitos alimentares e familiares (LIRA e CHAVES, 2016). 

Os PCTs são classificados de acordo com o decreto nº 6040/07, como grupos 

culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de 

organização social, que ocupam e usa territórios e recursos naturais como condição para sua 

reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, 

inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Os PCTs são classificados 

comobabaçueiros, caboclo-ribeirinhos amazônicos, caiçaras, caipiras/sitiantes, campeiros 

(pastoreio), jangadeiros, pantaneiros, pescadores artesanais, praieiros, quilombolas, sertanejo-

vaqueiros (ribeirinhos não amazônicos) e indígenas (ARRUDA, 2001).  

Dentre os PCTs encontradas no mosaico Amazônico, estão os ribeirinhos, que de 

acordo com Chaves (2001), são uma referência de população tradicional na Amazônia, 

principalmente por conter um amplo saber sobre o ambiente amazônico e as diversas formas 

de uso e manejo, com isso, apropriam-se dos recursos florestais, baseado na reciprocidade 

com a natureza percebendo o tempo ecológico dos recursos naturais para organizar as diversas 

formas de utilização, tais como agricultura, extrativismo animal (pesca) e extrativismo vegetal 

(não madeireiros) (FRAXE, 2009). 
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No estado do Pará, a várzea do baixo Tocantins, localizada no estuário amazônico 

apresenta um grande potencial para a produção Florestal com capacidade de produção de 

renda aos ribeirinhos. Os produtos florestais não madeireiros (PFNM) refere-se aos diferentes 

gêneros de origem vegetal e animal, que pode ser encontrado em recursos naturais, como 

cascas, sementes, frutos, extratos (óleos), etc.  A extração de produtos não madeireiros é uma 

atividade indispensável para os moradores da região provedora de recursos naturais, pois 

proporciona valorizar a floresta que é preservada, ou seja, sem a derrubada das matrizes 

(SOUZA e SILVA, 2002). 

Dentre os PFNM encontrado nas várzeas do município de Igarapé-Miri, o açaí se 

destaca por ser o principal produto de autoconsumo e rendas das populações ribeirinhas 

(REIS, 2008). No entanto, é um produto que sofre influência da sazonalidade, e nesse período 

há umas diversidades de espécies vegetais, com potencial gerador de renda, dentre elas, 

encontra-se Carapa guianensis Aubl (Andiroba), conhecidas em toda região amazônica, 

principalmente pelo uso medicinalatribuída ao óleo.  

De uso múltiplo os óleos extraídos das sementes de andiroba possuem propriedades 

medicinais e repelentes, é altamente apreciado e utilizado pela população amazônica, pelas 

indústrias farmacêuticas e cosméticas. Santos e Pellicciotti (2016) enfatizam que o óleo de 

andiroba, possui grande potencial para promover a valorização das florestas devido a sua 

demanda no mercado para a fabricação de diversos produtos. 

Nesse sentido, óleo de andiroba nas várzeas de Igarapé-Miri, possui um grande 

potencial para um amplo desenvolvimento da cadeia produtiva, com potencial para 

participação da economia local, podendo assegurar um retorno econômico anual para a 

população ribeirinha. Além disso, é uma atividade pautada no uso sustentável dos recursos 

naturais, não sendo destrutiva como a extração madeireira, contribuindo para a conservação 

da espécie no ecossistema de várzea e que carrega muitos conhecimentos tradicionais 

enraizado na cultura dos ribeirinhos, seja na forma de extração, quanto na forma dos usos 

medicinais. 

De acordo com Brito ET al. (2019) a atividade de extração de óleo de andiroba nas 

várzeas miriense tem grande importância no contexto econômico, social e cultural das 

populações ribeirinhas, enraizado no universo de crença, valores, símbolos entre outros. No 

entanto, além de entender o processo de extração do óleo de andiroba e a sua importância para 

os ribeirinhos, é importante conhecer a qualidade do óleo extraído pelos ribeirinhos das 

várzeas de Igarapé-Miri, visto que a qualidade dos óleos vegetais é um fator determinante 
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para o amplo desenvolvimento do comércio de óleos, a boa qualidade dos óleos vegetais, 

influencia na comercialização.  

Por essa razão, este trabalho tem como objetivo descrever o processo de extração 

artesanal do óleo de andiroba, como forma de valorizar os saberes e os conhecimentos 

tradicionais e analisar a qualidade de óleo como estratégia de agregação de valor. 

 

2. Metodologia 

A pesquisa ocorreu no Município de Igarapé-Miri, localizado na região do Baixo 

Tocantins, entre as coordenadas 48º 57’ 35” 01º 58’ 30” S W, mesorregião do nordeste 

paraense, a 78 km da capital do estado do Pará, com área territorial de 1.996,790 km² e índice 

populacional de 62.355 habitantes estimada no censo do IBGE (IBGE, 2018).  

Os dados foram coletados nos Projetos de Assentamentos Agroextrativistas (PAEX) 

ilha Mamangal e ilha Mutirão. Essas ilhas são banhadas e entrecortadas por uma série de 

cursos d’água conhecidos como furos e igarapés e o principal rio é o Meruú Açu, coletor de 

quase toda a bacia hidrográfica do Município (TAVARES et al., 2016). 

O clima nessa região é do tipo tropical, do tipo Am de acordo com a Köppen, 

temperatura média anual de 27°C, umidade relativa de 80 % e precipitação pluviométrica 

anual acima de 2.000mm (TAVARES et al., 2016).  

Nas várzeas, os solos são caracterizados por serem periodicamente inundados, 

possuem alto teor de nutrientes e são constantemente renovados (LIMA, 2015).  A vegetação 

é formada de florestas secundárias com presença de cultivos agrícolas. Na área de várzea 

vegetação característica e de espécies hidrófilas (água) e latifoliadas (de folhas largas), 

intercaladas com palmeiras locais (REIS; ALMEIDA, 2012).  

A pesquisa foi de cunho qualitativo e quantitativo. A pesquisa qualitativa é 

caracterizada por apresentar um aprofundamento na compreensão com aspectos da realidade 

que não podem ser quantificados, trabalham com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos em determinado fenômeno (GERHURDT; SILVEIRA, 2009). A 

pesquisa quantitativa permite a mensuração de opiniões, reações, hábitos e atitudes em um 

universo, por meio de uma amostra que o represente estatisticamente (TERENCE; FILHO, 

2006).  

Foi realizada uma imersão nas propriedades de 4 (quatro) extratores de óleo para 

analisar os aspectos englobados no processo extrativo do óleo de andiroba, na perspectiva de 

compreender a complexidade e as especificidades entre o meio ambiente de várzea e o modo 
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de vida dos extrativistas com a andiroba, levando em consideração os conhecimentos 

tradicionais e todas as crenças e valores que estão enraizados no processo extrativo. Para isso, 

foi utilizada a observação, conversas informais e caminhadas transversais, que permitiram 

conhecer com mais riqueza detalhes a atividade, que muitas das vezes passa despercebida do 

olhar técnico. 

Após o acompanhamento do processo extrativo, os óleos foram armazenados em 

frascos de PET (polietileno tereftalato) e de vidros transparentes e âmbar para determinação 

da Acidez.  

A análise de acidez foi realizada no Laboratório de Óleos da Amazônia (LOA) da 

Universidade Federal do Pará – UFP, usando a metodologia da American Oil Chemists 

SocietyAOCS (revised 2012). Foi pesada 2 gramas da amostra de óleo em frasco Erlenmeyer 

de 125 ml, e foi adicionado 25 ml de solução de éter-álcool e duas gotas do indicador 

fenolftaleína. Em seguida a solução foi titulada com solução de hidróxido de potássio (KOH) 

até o aparecimento da coloração rósea, por 30 segundos. Todas às analises foram realizadas 

em duplicatas.  

Para o consentimento na participação dos extratores na pesquisa, foram 

disponibilizados o Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento (TCLE) de acordo com 

as diretrizes estabelecidas pela resolução nº 466/12 (BRASIL, 2012). Além disso, foram 

atribuídos códigos em forma de letras aos sujeitos da pesquisa para preservar a identidade dos 

informantes.  

A pesquisa foi cadastrada na plataforma do Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio 

Genético e do Conhecimento Tradicional Associado SisGen, com de nº cadastro A98230C. A 

plataforma SisGen consiste em um sistema eletrônico criado pelo Decreto nº 8.772, de 11 de 

maio de 2016, que regulamenta a Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015 (BRASIL, 2016). Esta 

plataforma permite que o pesquisador possa desenvolver pesquisas, experimentais ou teóricas, 

realizadas com patrimônio genético brasileiro. 

Os resultados gerados da análise de índice de acidez foram expressos porcentagem em 

mgkoh/g
-1

submetidos a comparação de médias com o auxílio do software Microsoft Excel. 

 

3. Resultados/Discussões 

 

Processo de extração do óleo de andiroba 

O trabalho de extração de óleo é feito utilizando mão de obra familiar, geralmente é 

marido e mulher (Tabela 01), com exceção do extrator 01 (homem), que realiza quase todo o 
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processo sozinho, obtendo ajuda dos familiares em apenas uma etapa especifica do processo 

(separação da massa). 

 

Tabela 1 - Perfil dos extratores (es) de óleo de andiroba das várzeas do Município de 

Igarapé-Miri 

Extrator (es) Quem participa? Ilha Método de extração 

01 Apenas o extrator Mamangal Tábua 

02 Marido e mulher Mamangal Tábua 

03 Marido e mulher Mutirão Tipiti 

04 Marido e mulher Mutirão Tipiti 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

O método de extração após o processo de cozimento e armazenamento (descanso) e a 

separação da massa e casca; a polpa é amassada com as mãos, em seguida, é colocada em 

formato de bola sobre uma tabua inclinada de madeira para escoamento do óleo, com isso, é 

amassada a polpa diariamente. No tipiti, é feito o mesmo processo, porém, não é necessário 

amassar a polpa cotidianamente porque o tipiti serve de presa. No Tapajós-Pa, após o período 

de fermentação, as sementes são descascadas e a polpa é amassada com as mãos, em seguida 

é colocada sobre uma tábua ou vasilha levemente inclinada e levada ao sol para escorrimento 

do óleo, conhecido como “Azeite de Sol”. No entanto, existe também outro método, 

conhecido como “Azeite de Tábua”, que é feito na sombra e consiste em amassar a polpa 

todos os dias, fazendo bolinhas e colocando-as no cocho feito de pedaço de metal, canoa 

velha ou pedaços de madeira inclinada. Quando o óleo para de escorrer, as sementes são 

prensadas em um “tipiti” para extrair o óleo restante (SILVA et al., 2010). 

Todo o processo é realizado de forma artesanal e os conhecimentos dos extratores 

sobre o processo foram herança dos pais ou familiares, obtido através da oralidade durante as 

práticas de extração de óleo. O conhecimento tradicional é a forma mais antiga de produção 

de teorias, experiências, regras e conceitos, é a mais ancestral forma de produzir ciência 

(TOLEDO, 2001). A apropriação dos recursos vegetais pelos extrativistas inclui importantes 

acervos de plantas utilizadas com fins terapêuticos, reconhecidas pela importância na 

qualidade de vida e garantia da saúde de grande parte da população mundial (CASSINO, 

2010).   

Os extratores iniciam suas atividades de extração de óleo de andiroba quando o açaí 

entra na entressafra (Figura 01) entre o final do mês de dezembro ao mês de junho. De acordo 

com o relato dos extratores o auge da queda dos frutos acontece entre janeiro a março, épocas 
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mais chuvosas do ano, facilitando a disseminação das sementes, pelos fluxos hídricos já que 

todas as propriedades possuem cursos d’água próximos às árvores. 

 

Figura 01 - Representação da sazonalidade das atividades produtivas no 

PAEX do Município de Igarapé-Miri. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores(2020). 

 

O processo de extração de óleo de andiroba consiste em cinco etapas (Figura 02).  

Figura 2 - Fluxograma do processo de extração de óleo de andiroba realizada pelos extratores 

do PAEX do Município de Igarapé-Miri 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 
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A primeira etapa é coleta de sementes onde são realizadas manualmente, coletadas no 

chão, próximo à matriz produtora, ou em pontos de acumulação deslocadas pela água, na 

maré baixa. Os critérios utilizados são as sementes novas, sem furos causadas pelas lagartas 

Hypsipyla grandella, causadora da broca da andiroba e sem estar germinado. 

A segunda etapa consiste no preparo da massa, sendo englobado o cozimento das 

sementes, onde o tempo variou entre 30 min e 55 min na tábua e 30 min e 45 min no Tipiti. 

Importante destacar, que a água utilizada no processo de cozimento para todos os extratores, é 

proveniente do rio, e as sementes são cozidos em panelas do tipo taxo ou em latas (Figura 03). 

Figura 3 - Cozimento das sementes de andiroba no PAEX do Município de Igarapé-Miri 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2020). 

 

As etapas três consistiram no abafamento ou armazenamento das sementes cozidas 

para fermentaçãoque durou 30 dias e foi padrão para todos os extratores. Nesse processo, os 

extratores 02 e 04 depositaram as sementes cozidas em rasas com folhas de açaí e aninga para 

recobrir e abafar as sementes (Figura 04), os extratores 01 e 03 depositaram sobre o chão, 

onde apenas o extrator 03 usou folha de açaizeiro (Figura 05).  

 

Figura 4 - Descaso das sementes de Carapa guianensis no PAEX do Município de Igarapé-

Miri: (A) Extrator 02: Folha de açaí e (B) Extrator 04: Folhas de aninga 
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Fonte: Arquivo pessoal (2020). 

 

Figura 5 - Descanso das sementes no PAEX do Município de Igarapé-Miri. Imagem das 

sementes em descanso na propriedade do extrator 01 (A) e 03 (B). 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2020). 

 

A quarta etapa consistiu no processo de separação das sementes da casca, após os 30 

dias de descanso das sementes (Figura 06). Após a separação da massa, os extratores que 

realizam a extração na tábua enrolam a massa em folhas de aninga por mais 3 (três) dias para 

que ocorra a “apuração” ou fermentação da massa para produção de óleo. Já os que extraem 

no tipiti direcionam a massa diretamente na prensa.  

 

Figura 6 - Processo de fermentação da massa realizada pelo extrator 01 e 02 no PAEX do 

Município de Igarapé-Miri, PA. 
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Fonte: Arquivo pessoal, 2020. 

 

A quinta etapa se dá a extração do óleo artesanal em dois métodos: o processo de 

extração de óleo feito em superfície inclinada e o processo de extração no tipiti (figura 06). 

 

Figura 7 - Forma de extraçãoadotada pelos extratores dos PAEX de 

Igarapé-Miri: (A) tábua e (B) Tipiti 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2020). 

 

O método de extração em superfície inclinada consiste em depositar a massa ou pão-de-

andiroba em uma estrutura inclinada para liberar gradativamente o óleo por gotejamento 

(FERRAZ; CAMARGO; SAMPAIO, 2002). A extração do óleo (etapa cinco) do extrator 01 

demorou cerca de 20 dias e do extrator  02 não aconteceu, pois não houve liberação de óleo da 
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massa. Segundo o extrator 02, esse resultado já ocorreu outras vezes e se justifica pela 

qualidade das sementes, como mencionado “as sementes que a terra deu não tava boa para 

azeite”.  

As comunidades tradicionais apresentam sensibilidade ambiental, algum tipo de 

liderança e práticas comerciais locais articuladas à organização social, essas comunidades 

podem ser fortalecidas com base no uso racional de espécies vegetais e com ações afirmativas 

de ecodesenvolvimento (SANCHEZ, 2010). Dessa forma, as comunidades tradicionais ao se 

organizarem pelo direito aos territórios ancestrais, não estão apenas lutando por demarcação 

de terras, às quais elas têm direito, mas, sobretudo elas estão fazendo valer seus direitos a um 

modo de vida (REZENDE-SILVA, 2012). E, considerando que o reconhecimento dos saberes 

tradicionais locais sobre os recursos naturais deve ser respeitado em ações de valorização do 

patrimônio cultural local (LIMA et al., 2013). 

O tipiti é uma prensa típica da Amazônia, que era muito utilizada para espremer a massa 

de mandioca para a produção de farinha pelos indígenas, na língua tupi significa “cesto para 

espremer água” (SOENTGENA; HILBERTB, 2016). O processo extrativo no tipiti é mais 

rápido em relação a tábua, demorou cerca de 2 a 3 dias, visto a agilidade da prensa em exercer 

pressão para espremer a massa.  

 

Análise de acidez 

O índice de acidez dos óleos dos extratores 01, 03 e04 encontra-se descritos na tabela 1. 

Pode-se observar que todos os óleos nos diferentes tipos de armazenamento, apresentaram um 

alto índice de acidez. Resultados semelhantes também foram encontrados por Cruz et al. 

(2011) que analisou óleo de andiroba, extraídas através de meios artesanais.  

 

Tabela 2 - Índices de acidez do óleo de andiroba das várzeas de Igarpé-Miri, Pa. 

Recipiente 

Extrator 01 Extrator 03 Extrator 04 

Tábua Tipiti Tipiti 

IA (mgKOH/g
-1

) IA (mgKOH/g
-1

) IA (mgKOH/g
-1

) 

VidroTransparente 14,5 17,2 34,4 

Plástico 14,4 17,3 34,5 

Âmbar 14,4 17,4 34,6 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 
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Esse resultado, indica que os óleos analisados estão em acelerado grau de deterioração, 

ou seja, sofrendo quebras em sua cadeia e liberando os seus principais constituintes que são os 

ácidos graxos. Segundo a RDC (Resolução de Diretoria Colegiada) 270 da ANVISA 

(BRASIL, 2005) os óleos não refinados devem apresentar índice de acidez máximo de 4 mg 

KOH g-1, nesse sentido os óleos em questão apresentaram valor superior ao condizente com a 

legislação 

Esses resultados podem ser explicados devido o óleo de andiroba sofrer rápida 

oxidação.Mendonça (2015)  destaca que a oxidação pode ser definida como adição de 

oxigênio ou remoção de hidrogênio ou elétrons, podendo ser acelerada pela presença de calor, 

luz (fotoxidação), ionização, traços de metais (Cu e Fe), metaloproteínas e enzimas 

lipoxigenase. Em óleos vegetais que já se encontram em processo oxidativo, é possível 

identificar algumas modificações como a mudança de coloração, aumento da viscosidade e 

alterações sensoriais (BELINATO, 2009). 

O estado de conservação do óleo pode estar relacionado com a natureza e qualidade da 

matéria-prima, grau de pureza do óleo, com o processamento e principalmente, com as 

condições de conservação, os glicerídeos se decompõe aceleradamente quando aquecidos e 

também pela influência da luz, enquanto a rancidez é quase sempre acompanhada da 

formação de ácido graxo livre (RIBEIRO e SERAVALLI, 2004).  

 

4. Conclusão 

O processo de extração pode ser dividido em cinco etapas: coleta e seleção das 

sementes, preparação da massa, armazenamento das sementes cozidas, processo de separação 

da massa e da casca e a extração do óleo. Foram identificadas diferenças na coloração do 

óleo, com relação ao tipo de extração (tabua e tipiti) no qual, foram mais verde e verde-

amarelo, respectivamente. Pode-se observar que os índices de acidez do óleo obtido das 

sementes de andiroba estão em altos níveis de deterioração. Estes resultados indicam que a 

forma como as sementes são processadas, desde o condicionamento, extração, e 

principalmente, da forma de armazenamento no qual, tem influência sobre a qualidade do 

óleo. 
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Resumo: O presente trabalho apresenta de forma simplificada a sistematização da experiência de 

estágio curricular da disciplina de Prática de Ensino e Estágio Supervisionado em Docência das 

Disciplinas Pedagógicas e Educação Profissional. Teve como objetivo analisar as práticas docentes a 

partir da percepção dos estudantes de uma turma do curso técnico em Agropecuária, no IFPA Campus 

Castanhal. A análise assenta-se na assertiva teórica de que as práticas educativas pautadas em práticas 

pedagógicas, devem estar intimamente relacionadas com a organização dos espaços de aprendizagem. 

Este trabalho é resultado de um estudo de campo realizado em um turma de pós ensino médio, 

inseridos no curso técnico em agropecuária no IFPA Campus Castanhal, o qual ocorreu durante a 

realização do referido estágio obrigatório no período entre outubro a novembro/2019, sendo feita 

observação participante em sala de aula, junto a diferentes professores, contando com auxílio do diário 

de campo e estruturação de um planejamento o qual foi aplicado junto à turma, na perspectiva de 

refletir acerca das práticas pedagógicas que influenciam na qualidade de ensino. A investigação 

apontou que tornou-se ainda mais clara a necessidade de um maior comprometimento do alunado com 

a sua própria formação; bem como, a preocupação de educar em uma perspectiva mais humanizada e 

de maneira significativa. As vivências durante o estágio, permitiram o melhor entendimento de 

questões relacionadas às concepções de vida dos estudantes, sendo possível internalizar que o contato 

com as experiência descritas neste trabalho são fatores importantes para a nossa formação profissional. 

Para a vida profissional levamos a astúcia que o educador precisa ter para proporcionar uma formação 

humanizada e com aprendizado significativo nos diferentes ambientes quepossa atuar e também a 

maestria para atuar em um ambiente complexo e desafiador o qual é o campo da educação. 

Palavras-Chave: Estágio; Educação profissional; percepção dos estudantes.  

 

Abstract:  

This article presents in a simplified way the systematization of the curricular internship experience of 

the Teaching Practice and Supervised Internship courses in the Teaching of Pedagogical Disciplines 

and Professional Training. The objective was to analyze teaching practices from the perception of 

students in a class of the technical course in agriculture, at IFPA Campus Castanhal. The analysis 

starts from the theoretical assumption that educational practices based on pedagogical practices, must 

be closely related to the organization of learning spaces. This work is the result of a field study carried 

out in a post-high school class, which took place during the mandatory internship in the period from 

October to November /2019. There was also a participant observation in the classroom, with different 
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teachers, the help of the field diary and the structuring of a planning that was applied to the class, with 

a view to reflecting on the pedagogical practices that influence the quality of teaching. The 

investigation pointed out that the need for a greater commitment from students to their own training 

became even clearer; as well as the concern to educate in a more humane and meaningful way. The 

experiences during the internship allowed a better understanding of issues related to the students' 

conceptions of life, making it possible to internalize that the contact with the experiences described in 

this work are important factors for our professional training. For professional life we take advantage of 

the cunning that the educator needs to have in order to provide humanized training and with significant 

learning in the different environments in which he can work and also the domain to work in a complex 

and challenging environment that is the field of Education. 

Keywords: Phase; Professional education; student perception. 

 

1. Introdução 

As práticas pedagógicas são ações essenciais, pois são elas que auxiliam os educadores 

no processo de internalizarão do conhecimento aos educados de forma interdisciplinar e 

associadas às disciplinas em sala de aula. Os métodos de ensino como palestras, exposição, 

conversação, músicas, vídeos, entre outros, refletem positivamente no aprendizado dos 

envolvidos. Por outro lado, a prática pedagógica está relacionada às ações sociais executadas 

com intuito de alcançar o processo pedagógico, enquanto que o termo prática educativa 

refere-se aos passos concretizados do processo educacional (FRANCO, 2016). 

Vieira e Zaidan (2013) inferem que as práticas pedagógicas devem levar em 

consideração as experiências vivenciadas por professores, bem como a historicidade de sua 

formação acadêmica, saberes, e condições socioculturais das escolas onde atuam tendenciado, 

desta maneira, a construção de um processo democrático e justo, junto aos sujeitos 

envolvidos. Para Silva, (2007) as práticas educativas pautadas em práticas pedagógicas, 

devem estar intimamente relacionadas com a organização dos espaços de aprendizagem, de 

modo que, permita o alcance do cumprimento das legislações que baseiam a educação 

nacional, regional e local, baseando-se dessa forma em projetos estruturados aplicados de 

forma conjunta. 

Dessa forma, torna-se desafiador compreender e avaliar a ação de docentes do ensino 

profissional, considerando a percepção de estudantes envolvidos no processo. Para tanto 

buscamos neste trabalho, avaliar as práticas pedagógicas aplicadas por professores em uma 

turma de ensino técnico, do curso de agropecuária, ofertado pelo Instituto Federal de 

Educação, Ciências e Tecnologia do Pará- IFPA Campus Castanhal.  

A sistematização resulta da experiência deestágio curricular da disciplina „Prática de 

Ensinoe Estágio Supervisionado em Docência das Disciplinas Pedagógicas e Educação 
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Profissional‟, ofertadanosexto6°semestre do curso de Pedagogia da Faculdade Estácio 

Castanhal, com carga horária total de 66h.O estágio curricular obrigatório das disciplinas 

pedagógicas e educação profissional, tem como objetivo compreender a dinâmica 

organizacional e didática da atuação docente na formação dos estudantes do ensino médio e 

nos cursos profissionalizantes, desse modo, as atividades realizadas contemplaram as 

seguintes ações: Observação participante; Planejamento e; Intervenção Pedagógica. 

Pondera-se que o estágio curricular obrigatório é um dos momentos da vida acadêmica 

em que o estudante universitário tem a oportunidade de correlacionar teoria à prática. 

Segundo Silva (2015), quando o estudante inicia a sua vida universitária, busca um 

aprimoramento profissional, transformando o estágio em uma importante etapa para o 

crescimento profissional do estudante, porque é no estágio que o aluno poderá desenvolver 

uma visão mais ampla sobre a área de atuação, melhorar seus conhecimentos nas áreas em 

que possui dificuldades e aperfeiçoar o que já é conhecido.  

A educação está organizada em três níveis: básico, médio e superior. No nível médio 

temos a oferta de cursos técnicos, concomitantes ou não ao ensino médio da educação formal. 

Estes cursos são oferecidos tanto na rede privada como na rede pública de educação, e têm 

por objetivo formar profissionais para o mundo do trabalho. Nesse sentido, buscou-se 

observar aspectos relacionados a um campo específico, nesse caso o ensino técnico 

profissionalizante. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar as práticas 

docentes a partir da percepção dos estudantes de uma turma do curso técnico em 

Agropecuária, no IFPA Campus Castanhal.  

Os resultados foram concentrados em três importantes momentos: o primeiro 

caracteriza a instituição e o plano de ensino ofertado na modalidade do ensino técnico; o 

segundo trata das ações dos docentes, observações e algumas percepções dos próprios 

estudantes acerca das práticas pedagógicas; e por fim, é destacado o plano de intervenção 

realizado durante o estágio que buscou atender justamente algumas necessidades, tanto dos 

estudantes quanto dos professores aplicado, sendo possível, a partir deste instrumento, intervir 

e refletir acerca das práticas pedagógicas que influenciam na qualidade de ensino.  

 

2. Metodologia. 

 Inicialmente houve a interação e aceite por parte da Instituição para a realização do 

estágio, sendo autorizado via Departamento de Ensino e Políticas Educacionais – DEPE, o 
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qual passou as instruções do funcionamento da instituição. Os procedimentos adotados foram 

divididos em três etapas: observação, planejamento, e intervenção.  

Adotou-se a observação participante (MARCONI; LAKATOS, 2010) em sala de aula, 

junto a diferentes professores, contando com auxílio do diário de campo (MINAYO, 2001). 

Posteriormente às observações, estruturou-se um planejamento o qual foi aplicado junto à 

turma, na perspectiva de refletir acerca das práticas pedagógicas que influenciam na qualidade 

de ensino, a partir da concepção dos estudantes. 

O planejamento das atividades aconteceu durante todo o período do estágio, o qual 

permitiu a realização da intervenção pedagógica que aconteceu no dia de encerramento de 

estágio. A intervenção pedagógica ocorreu a partir da realização de algumas atividades, dentre 

elas, a“roda de conversa motivacional”, que aconteceu a partir de um diálogo informal com os 

alunos sobre qual a importância do curso para cada um deles; e a partir da dinâmica de 

avaliação do curso Técnico em Agropecuária e da auto avaliação dos estudantes. Nesta última 

dinâmica, os estudantes respondiam de forma anônima em um papel em branco, perguntas 

como: Quais os pontos positivos e os pontos negativos do curso; Qual a minha auto avaliação 

nesses 12 meses de curso? Como me vejo profissionalmente no futuro? As respostas foram 

sistematizadas e organizadas em forma de tabela para melhor compreensão. 

A coleta de informações ocorreu durante a realização do referido estágio obrigatório 

no período entre outubro novembro/2019, com uma turma de pós-ensino médio, inseridos no 

curso técnico em agropecuária. Neste período foram realizadas 66 horas de: observação em 

sala de aula, planejamento das atividades voltadas para o plano de formação docente e a 

intervenção pedagógica do referido plano. As observações aconteceram nas seguintes 

disciplinas: sistemas de cultivo II (culturas industriais e culturas sazonais) – Sistemas de 

Cultivo III (fruticultura) – Educação e Extensão Rural e Agra ecologia (ATER) – Engenharias 

Agrícolas (mecanização agrícola) – Sistemas de Cultivo II (suinocultura). 

Além disso, foram feitos levantamentos documentais sobre o histórico da Instituição, 

bem como foram analisadas informações básicas sobre Plano de curso especificadamente do 

curso de Agropecuária, que ajudaram a ter uma análise mais detalhada sobre o objeto de 

estudo desta pesquisa. 

2.1 Lócus da vivência  

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - IFPAé uma 

instituição de educação básica, superior e profissional, pluricurricular e multicampi, 

especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de 
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ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com sua prática 

pedagógica. O IFPA possui natureza jurídica de autarquia, sendo detentor de autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didática pedagógica e disciplinar. 

A Instituição foi oficialmente criada nos termos da Lei n°. 11.892, de 29 de dezembro 

de 2008, e conta com diferentes representações como colegiado e Conselho superior-

CONSUPE. Conta com auxílio de importantes instruções documentais como regulamento 

didático-pedagógico do ensino e o estatuto do IFPA, aprovado por meio da Resolução N° 

148/2016-CONSUP de08 de setembro de 2016. 

O IFPA foi pensado estrategicamente para abranger a maior parte do Estado do Pará. 

O instituto possui uma reitoria locada na Capital do Estado e atualmente conta com 19 campi, 

cobrindo mais de 70% do estado. O campus mais recente foi inserido no Município de Breves, 

na Ilha do Marajó. 

O Campus Castanhal está localizado às margens da BR-316, km 63, no município de 

Castanhal, na mesorregião do leste paraense e na microrregião Bragantina, no estado do Pará. 

Limita-se ao Norte pelos municípios de Santo Antônio do Tauá e Curuçá; ao Sul por São 

Miguel do Grama, Inhangapi e Santa Izabel do Pará; a Leste pelos municípios de São 

Francisco do Pará e Igarapé-Açu e a Oeste pelos de Santa Izabel do Pará e Santo Antônio do 

Tauá. 

O Curso Técnico em Agropecuária Subseqüente ao Ensino Médio foi implementado a 

partir da demanda por profissionais qualificados na área, sendo justificada a oferta do Curso, 

por ter polos agropecuários em vários municípios do estado do Pará, necessitando de 

qualificação do homem do campo. 

Atualmente o IFPA Campus Castanhal oferta cursos nas modalidades de ensino médio 

integrado ao ensino técnico, pós médio, graduação e pós graduação. Os cursos ofertados são: 

Médio integrado ao técnico em agropecuária ou informática; Pós médio subseqüente em 

agropecuária, informática, florestas, meio ambiente, agroindústria e rede de computadores; 

Graduação em agronomia, engenharia de alimentos e engenharia de pesca, Licenciatura em 

Informática; e possui um programa de pós graduação na modalidade de mestrado profissional 

interdisciplinar (PPGGEADR). 
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3. Resultados/Discussão 

3.1 Análises sobre o contexto do ensino técnico no IFPA- Castanhal 

O IFPA Campus Castanhal passou a funcionar no território da extinta Escola Agro 

técnica Federal de Castanhal-EAFC PA, no ano de 2009, época em que aconteceu reforma da 

educação profissional–REP a nível nacional, passando a vigorar a lei que transformou os 

antigos CEFET´s e colégios agrícolas em uma única rede de ensino Federal. Quando a REP 

foi implementada na EAFC-PA, a escola oferecia apenas um curso (Técnico em 

Agropecuária), organizado de acordo com as prescrições da LDB 5692/71, e o Parecer do 

Conselho Federal de Educação (CFE) Nº 45/ 72.  

A primeira mudança realizada pela EAFC-PA para se adequar aos preceitos da REP 

foi com relação à estrutura do ensino, separando-o em duas modalidades como está prescrito 

na LDB Nº 9394/96. Com essa mudança, os alunos que ingressavam na escola tinham que 

obrigatoriamente fazer duas matrículas, uma no Ensino Médio e outra no Ensino 

Profissionalizante. Os alunos também tinham a opção de fazer o Ensino Médio em qualquer 

outra instituição de ensino e o profissionalizante na escola, mas só receberiam o diploma de 

técnico após comprovarem que havia concluído o ensino médio. 

Além dessas habilitações, foram implantados, neste período, os cursos Pós-Médio em 

Agroindústria, em Agricultura e Zootecnia, Análise e Programação de Redes e o Curso Pós 

Técnico em Manejo Florestal. Assim, observa-se que a EAFC-PA ampliou e diversificou a 

sua oferta de cursos. Após essas mudanças na estrutura do sistema de ensino da EAFC-PA, 

foram realizadas as primeiras alterações no desenho curricular da instituição, na verdade, essa 

modificação aconteceu apenas na nomenclatura das disciplinas específicas de ensino 

técnico,que receberam o nome de módulo. 

Atualmente o IFPA Campus Castanhal oferta cursos nas modalidades de ensino médio 

integrado ao ensino técnico, pós médio, graduação e pós graduação, cada curso ofertado 

possui seu próprio PPP. Os cursos são: Médio integrado ao técnico em agropecuária ou 

informática; Pós médio subseqüente em agropecuária, informática, florestas, meio ambiente e 

agroindústria; Graduação em agronomia, engenharia de alimentos e engenharia de pesca; e 

possui um programa de pós graduação na modalidade de mestrado profissional 

interdisciplinar (PPGGEADR). 

O Curso Técnico em Agropecuária Subsequente ao Ensino Médio foi implementado a 

partir da demanda por profissionais qualificados na área. A justificativa atribuída foi a 
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existência de pólos agropecuários em vários municípios do estado do Pará, necessitando de 

qualificação do homem do campo. 

O PPP do curso é disponibilizado à todos os professores e comunidade acadêmica. A 

construção desse instrumento contou com a participação de uma equipe multidisciplinar entre 

pedagogos e professores envolvidos no processo. O mesmo passa por reformulações 

regulares.    

Acontece na Instituição reuniões de planejamento pedagógico, a cada início de 

semestre, com a participação de todos os professores que ministram aula. O objetivodessa 

reunião é planejar as atividades para o semestre, e pensar de forma coletiva datas para se 

alcançar os objetivos. A gestão do curso é feita por meio de uma coordenação escolhida 

através de um colegiado, essa gestão é subordinada ao Departamento de Ensino e Políticas 

Educacionais, supervisionado pela direção de ensino (DE).  

Cabe destacar que o atual PPC do curso técnico em agropecuária, baseia-se nas 

recomendações sugeridas diretamente pelo MEC, sendo o curso contemplado no catálogo 

nacional de cursos técnicos (CNCT) proposto pelo MEC/SETEC e inserido no eixo 

tecnológico recursos naturais. Na proposta do curso, segundo os referenciais do CNCT, o 

profissional deve ter domínio de um referencial técnico-científico e conceitual focado na 

concepção da preservação ambiental na humanização e na produção sustentável de alimentos. 

O PPC contempla, além das regulamentações e legislação vigentes, os (as): parâmetros 

curriculares nacionais para o ensino médio (PCNEM); diretrizes curriculares nacionais para o 

ensino médio (DCNEM); diretrizes nacionais para a organização e a realização de estágio 

curricular supervisionado; diretrizes curriculares nacionais para a educação profissionais 

técnica de nível médio; e regulamentação da educação a distância. 

O curso subseqüente em agropecuária ofertado no IFPA, mantém sua estrutura 

curricular baseada sob determinações legais previstas na LDB nº 9.394/96, no parecer 

CNE/CEB nº 11/2012, e na Resolução CNE/CEB. Sendo assim, a atual estrutura curricular do 

curso está organizada da seguinte forma: curso técnico ofertado em 2semestres 1ano,em 

período integral, com carga horária total de 1640h, com um estágio curricular obrigatório de 

240h e atividades complementares de 40h. Além disso, está enquadrado na modalidade de pós 

médio, por tanto, todos os alunos obrigatoriamente já possuem o ensino médio.  

O atual quadro de professores do IFPA conta com 108 docentes, no geral possuem 

formação em diferentes áreas do conhecimento, pois a realidade do IFPA é bem diferente das 

demais escolas. Por se tratar de uma Instituição que oferta diferentes níveis de ensino, a 
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formação destes é a mais elevada da academia. Todos os professores que foram 

acompanhados durante o estágio com as turmas possuem doutorado na área de atuação. Esses 

no geral ministram aulas para o ensino médio, técnico, superior e Pós graduação.A principais 

áreas de formação dosprofessores são: agronomia, engenharia agrícola, 

florestal,pesca,pedagogia e administração, sendo que cada qual mantém uma especialização 

específica. 

No que se refere aos deveres do professor para cumprimento da função educacional no 

curso, o regulamento didático pedagógico RDP destaca em seu artigo n° 356 que é dever do 

mesmo:  

I) Participar (da elaboração da proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; II) Elaborar e cumprir plano de trabalho, 

segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; III) 

Zelar pela aprendizagem dos estudantes; IV) Estabelecer estratégias 

de recuperação para os estudantes de menor rendimento; V) Ministrar 

nosdias letivos as horas-aula estabelecidas, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 

ao desenvolvimento profissional; VI) Colaborar com as atividades de 

articulação da escola com as famílias e a Comunidade; VII) Participar 

dos Encontros e Planejamentos Pedagógicos anuais; VIII) Compor e 

participar dos Colegiados de Cursos. 

 

Sobretudo para a realização das aulas destinadas ao curso técnico em agropecuária, 

existe uma exigência pedagógica para que o planejamento integre o eixo de aulas articuladas 

com outras disciplinas. Todo o planejamento está associado com as recomendações 

observadas no PPC do curso, bem como o RDP do curso no IFPA como um todo.  

Os professores nesse caso se baseiam em duas principais metodologias de ensino: 

exposição didática e exercícios práticos. Em algumas disciplinas, por exemplo, as atividades 

práticas não são realizadas por uma questão de planejamento do próprio professor, enquanto 

que outras disciplinas se baseiam em atividades práticas e teóricas.  

No que se refere ao processo de avaliação, os professores utilizam de diferentes 

métodos, sendo que estas formas de apresentação devem ser apresentadas no início da 

disciplina para que os alunos tenham conhecimento do planejamento. As formas de avaliação 

percebidas são: atividades individuais e em grupo, como: pesquisa bibliográfica, 

demonstração prática e seminários; pesquisa de campo, elaboração e execução de projetos; 

provas escritas e/ou orais: individual ou em equipe; produção científica, artística ou cultural. 

Para que o aluno alcance a aprovação e assim conclua o curso, em cada disciplina são 

realizadas duas avaliações chamadas de 1° e 2° BI (bimestres). O desempenho do discente em 

cada unidade didática é registrado através de nota, compreendida entre 0,0 (zero) e 10,0 (dez), 
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no caso a nota final é o resultado da média entre as duas notas do semestre. Pra que o aluno 

seja aprovado a nota mínima exigida no curso é 7,0 (sete) 

 

3.2. Percepções dos estudantes sobre práticas pedagógicas no ensino técnico.   

Na oportunidade, foi acompanhada a turma denominada “pós médio C”que cursava 

o2° semestre do curso. A turma era composta por 19 estudantes entre homens e mulheres que 

ingressaram por meio de processo seletivo realizado no início do ano de 2019. No geral,os 

estudantes são naturais de Municípios como Bujaru, Concórdia do Pará, Santa Luzia, Santo 

Antônio do Tauá, São João da Ponta, Marapanim, e outros. Com idades entre 17 e 25anos, a 

maioria dos estudantes é de origem rural e buscavam o curso como forma de adquirir uma 

profissão e, assim, retornar à suas comunidades e municípios de origem.  

As primeiras impressões obtidas acerca dos estudantes do IFPA, chamam atenção por 

se tratar de um público diferenciado das demais escolas da região. Muitos estudantes, 

especialmente da turma acompanhada, não são naturais de Castanhal. Essas pessoas saem de 

seus Municípios em busca de uma formação que possam em fim lhe oferecer um profissão. 

Esses estudantes demostram freneticamente a realidade do ensino de suas origens. 

Certamente, há uma grande mudança (impacto) quando estes chegam ao IFPA, visto que 

muitos relataram que sentem dificuldades em se adaptar ao novo contexto. O que chama 

atenção, ainda sobre o perfil, é o fato de alguns desses estudantes serem residentes da própria 

instituição, o que é bastante incomum entre as demais instituições da região. O ambiente de 

estudo, estruturas, espaços de vivência e aulas práticas, deveriam ser motivacionais para esses 

ingressantes, o que nem sempre acontece. 

Em sala de aula foram pontuadas a dinâmica de alguns professores. De maneira geral, 

cada um tem sua própria forma de ministrar aulas, respeitando o planejamento da teoria e 

prática. Essa tendência de toda disciplina ofertar ao menos uma vivência prática está 

associada ao PPC do curso, pois 30% da carga horária deve ser destinada as práticas, porém 

nem sempre isso é agradável na concepção dos alunos, visto que muitos deles disseram que as 

práticas de algumas disciplinas não contribuem para sua formação e que são meramente 

tarefas braçais. Essas concepções são relativas entre os alunos.  

Os professores ministravam suas aulas teóricas por meio da “aula expositiva”, com 

auxílio de recursos áudio visual. Normalmente contava com apoio de equipamentos 

tecnológicos como o projetor e raramente usavam o quadro em sala de aula. Algumas 

disciplinas, como „assistência técnica e extensão rural‟concentravam suas atividades somente 
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em teoria, e na concepção de muitos estudantes não é interessante. Nesse caso concreto, foram 

acompanhadas uma das aulas ministradas.  

A professora explicava o debate relacionado ao contexto histórico dos 

surgimentos da assistência técnica e extensão rural no brasil. No quadro, a mesma traçou 

uma linha do tempo com o principal marcos que contribuíram para as mudanças regionais 

da Assistência técnica e extensão rural – ATER. Foi percebido nesta aula, que os estudantes 

pouco se interessaram pelo debate, mesmo com o estimulo e esforço feito pela professora. A 

participação na discussão em sala aconteceu somente mediante a utilização de um exemplo 

prático que foi exposto o qual tratava das mudanças socioeconômicas percebidas em um 

Município na ilha do Marajó. Um dos alunos interagiu destacando que percebia as mudanças 

na comunidade onde ele residia (Diário de Campo, 2019).  

Em conversa informal com alguns estudantes para tentar entender o porquê da falta do 

baixo aproveitamento das aulas, foram percebidas em suas falas, que algumas aulas são muito 

teóricas e, „possuem muitos slides‟, e na concepção deles (dos estudantes) não é interessante, 

pois o curso deveria ter muito mais aulas práticas que teóricas, equilibrando o método de 

ensino. 

Quando possível algumas das aulas teóricas eram ministradas em ambiente aberto, 

com intuito de expor visualmente o material trabalhado. Desta maneira, foram acompanhadas 

algumas dessas aulas referentes à disciplina de culturas industriais: 

No dia de hoje 25 de outubro os estudantes tiveram pela manhã um momento em sala 

de aula. Foi entregue as provas da última avaliação, e o professor corrigiu com eles. Em 

seguida eles foram para uma aula de campo para observar uma plantação de dendê. Nesse 

espaço, o professor utilizou a metodologia da oralização dos conteúdos, a todo o momento os 

alunos faziam perguntas e participaram do momento (Diário de campo, 2019).  

Em muitos casos o fato da disciplina ofertar a prática, chama a atenção dos estudantes, 

porém nem sempre é motivo de simpatia para estes, que relatam que alguns professores são 

„nota 10‟ enquanto outros não são „tão legais assim‟. Ainda tratando das aulas práticas, foram 

acompanhados momentos bastante interessantes, o qual foi possível perceber a importância da 

junção teoria e prática em sala de aula:  

Por volta das 7:35h no setor de suinocultura, os estudantes estavam esperando a 

professora ao lado de fora da sala. Em torno de 7:50h a professora ainda não tinha entrado 

em sala de aula, e a partir daí os estudantes foram informados que deveriam se deslocar até 

as baias do suíno. Chegando no setor de criação suíno a professora instruiu eles sobre o que 
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deveria ser feito. As baías deveriam ser limpadas retirando-se as fezes dos animais e após 

isso lavassem todas elas. Eles se dividiram em grupo e cada grupo ficou responsável para 

lavar uma baia.  

Os estudantes levaram aproximadamente 20 leitões (suínos em fase infantil) para esse 

local. Após isso a turma acompanhou o técnico do setor no momento em que ele estava 

aplicando antibiótico nos animais, nesse momento apenas o técnico fez aplicação do 

antibiótico. Finalizando aplicação de antibiótico, eles colocaram ração nas baias e folhas de 

bananeira, em alguns animais eles passaram o liquido Amarelo. O mesmo foi desinfetado 

com uma substância de coloração amarela, organizada com vegetação para conforto dos 

animais, e em seguida foram postos para descanso. A Professora responsável pela disciplina, 

a todo o momento explicava todo o processo e todo o passo a passo que os alunos deveriam 

percorrer, sendo sempre concisa e bem clara nas suas palavra (Diário de campo, 2019). 

Uma das disciplinas acompanhadas foi a de Mecanização Agrícola. A disciplina segue 

o mesmo modelo de planejamento: teoria e prática. Nesse caso específico, a disciplina requer 

maior demanda de aulas práticas, visto que o principal objetivo a ser alcançado é a capacidade 

dos estudantes compreenderem os princípios básicos de mecanização agrícola, tração animal, 

tração mecânica, manuseio de tratores, máquinas e implementos agrícolas.  

Quanto a sua metodologia, o professor utilizou-seda prática da instrução: nesta prática, 

o professor sinalizava os procedimentos que deviam ou não ser realizadose apontava os 

comandos para que os estudantes seguissem. Nesta mesma aula, o profissional acompanhou 

cada estudante no momento em que iam conduzir o trator e, além da atenção e cuidado que 

demonstrava, o professor instruía a todo momento os estudantes no que eles deveriam fazer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01. Professores e estudantes nas aulas práticas em diferentes disciplinas do curso técnico em 

agropecuária, IFPA, Castanhal, 2019. 

Fonte: autores, 2019. 
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Na concepção do professor responsável por esta disciplina, uma das dificuldades para 

se desenvolver aula prática é a falta materiais, como óleo, combustível, peças, etc. Outro 

ponto também é a pequena carga horária do curso (44 horas), que, nesse caso, por ser uma 

disciplina curta, acaba se tornando um ensino baseado nos conceitos superficiais. Abaixo 

(Figura 01) imagens da vivência durante o estágio.  

Destaca-se a contribuição teórica de Toniazzo (2009) ao dizer que o papel da prática 

pedagógica não se torna apenas uma metodologia de ensino, mas, um eixo para a formação 

profissional, sendo importante tanto para aquele que está ensinando, através da experiência 

que está adquirindo, tanto para aquele que está aprendendo e buscando novos conhecimentos. 

No campo das políticas educacionais, tem-se a Resolução nº 6, de 20 de setembro de 2012, 

que define diretrizes curriculares nacionais para a educação profissionais técnica de nível 

médio, e ressalta no Artº 6º, Inciso VIII:  

Contextualização, flexibilidade e interdisciplinaridade na utilização de 

estratégias educacionais favoráveis à compreensão de significados e à 

integração entre a teoria e a vivência da prática profissional, 

envolvendo as múltiplas dimensões do eixo tecnológico do curso e das 

ciências e tecnologias a ele vinculadas. 
 

Na Educação Profissional, é comum os estudantes apresentarem o conhecimento 

prático, empírico, adquirido pelo trabalho, outros querem a técnica para ter uma colocação no 

mercado de trabalho. O desafio dos educadores é elevar o prático às bases científicas, partir 

do empírico para um processo de produção do conhecimento científico, fazer uma análise e, a 

partir desta, construir uma realidade onde se concretiza a práxis. 

A metodologia ativa é uma construção procedimental com concepção educativa e 

pedagógica que estimula processos de ação-reflexão-ação (FREIRE, 2006). A aprendizagem e 

o desenvolvimento nos seres humanos constituem-se como processos que se consolidam nas 

interações sociais do indivíduo com a história e a cultura de seu povo, com o conhecimento 

adquirido nas diferentes situações vividas, na resolução de problemas, nos hábitos, valores, 

crenças, comportamentos e linguagem cotidiana (FAUSTINO, 2010). 

Desta forma, o docente media ações que permitem que os estudantes assumam 

posturas ativas em relação ao seu processo de ensino e aprendizagem, revelando suas 

experiências e vivências prévias, para que se tornem mais habilitados a lidar com diversos 

problemas e contextos sociais (GEMIGNANI, 2012). 

Para Ramos (2005), relação da teoria e prática na educação passa pela integração dos 

saberes escolares e saberes cotidianos. Na educação profissional, o sentido do saber 
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profissional é dado não somente pela habilidade técnica, mas pela habilidade técnica baseada 

numa teoria. A educadora afirma que o currículo integrado organiza o conhecimento e 

desenvolve o processo de ensino de aprendizagem de forma que os conceitos sejam 

apreendidos como sistema de relações de uma totalidade concreta que se pretende 

explicar/compreender. A integração do currículo, evitando a fragmentação dos 

conhecimentos, ressaltando a unidade entre diferentes disciplinas, possibilita às pessoas 

compreenderem além das aparências. Os conteúdos não se limitam a insumos para o 

desenvolvimento de competências e técnicas, são conceitos e teorias de apropriação histórica, 

levando a uma educação para a totalidade. 

Mesmo com as atividades práticas realizadas, muitos alunos não se sentiam satisfeitos 

com os conteúdos ministrados. Um ponto que também foi relatado pelos estudantes, está 

ligado ao tempo de curso que poderia ser maior. Além disso, nem sempre aconteciam 

atividades de forma integrada a outras disciplinas, o que também era um problema, pois, isso 

dificultava o aproveitamento satisfatório dos conteúdos.  

Cabe destacar que apesar de todo esforço para a realização das aulas, muitos dos 

professores que foram acompanhados, relataram, unanimemente, que a turma apresentava um 

baixo desempenho nas avaliações realizadas por eles. Dentre as atribuições apontadas está o 

fato de muitos destes estudantes terem advindo de uma realidade de ensino bem diferente da 

dinâmica do IFPA e da maioria ter parado de estudar por um bom tempo e só agora 

retomaram os estudos. O índice de desistência nas turmas tem aumentado consideravelmente 

nos últimos anos. Uma das hipóteses levantadas entre os próprios professores seria a nova 

estrutura do curso, que passou a ser ofertado em um menor período de tempo, bem como a 

intensa demanda de atividades. Na ocasião do estudo de campo, as aulas aconteciam em dois 

períodos: manhã e tarde e, muitas das vezes, os estudantes precisavam dividir seu tempo para 

cumprir com as atividades e exercícios pós sala de aula. 

Constatando o que propõe o planejamento pedagógico institucionalpara o semestre em 

que aconteceu este estágio, os estudantes participaram junto com os professores, da IX 

semana de integração, ciência, arte e tecnologia–SICAT, realizada nos dias 28a 30 de outubro 

de 2019. O evento é uma atividade anual da Instituição que estimula o desenvolvimento 

educacional e a criatividade do corpo discente.  

O momento contou com a apresentação de palestras, oficinas, exposições e 

apresentação de trabalhos em diferentes áreas do conhecimento. Durante este evento foi 

percebido que os estudantes demonstraram um enorme envolvimento, de forma que 
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participaram ativamente das atividades realizadas, os quais mostraram interação com as 

mostras e as novidades expostas. Além disso, a maioria dos estudantes contribuiu com as 

diversas ações e cooperaram em todo o processo de organização. 

 

3.2. Breve avaliação do ensino técnico: o ponto de vista dos estudantes 

No último dia de participação no estágio, foi possível realizar a aplicação final do 

planejamento, o qual, desde a sua construção inicial, contribuiu bastante para reflexão acerca 

do então estado de ensino, especificamente do curso técnico.  

Seguindo as ideias previstas no planejamento, o momento de interação aconteceu da 

seguinte forma: inicialmente foi feito um diálogo com os alunos sobre qual a importância do 

curso para cada um deles. Neste momento os alunos deveriam dizer o que o curso significava 

para a vida deles. Alguns alunos se expressaram de forma espontânea e outros tiveram que ser 

motivados. As principais respostas observadas estão abaixo. 

 

 

 

No segundo momento, foi destinada uma folha de papel em branco para cada 

estudante, em que os mesmos deveriam responder as perguntas postas no quadro. As respostas 

foram recolhidas posteriormente e sistematizadas para fins desta análise.  

O primeiro ponto referiu-se a relação do curso com a vida de cada, e, foi percebido a 

partir das análises das respostas, que, de fato, a origem desses estudantes está associada ao 

meio rural, pois a maioria apresentou como resposta que, a relação do curso com a sua vida, 

estava ligado com a família de agricultores; a cidade que mantem as atividades voltadas para a 

agricultura; o fato de ter sido criado no meio rural; ser filho de produtor rural e etc. 

Com relação as motivações que os levaram a fazer o curso, as respostas foram 

semelhantes, percebendo que as famílias tem um importante papel nesse processo, e muitos 

Estudante 01 Eu entrei no curso porque é algo que gosto. O curso é algo que irá fazer 

parte da minha vida, pois seguirei nesta área daqui para frente. 

Estudante 02 Ah, eu caí no curso de para quedas. Passei no processo seletivo e por 

isso estou aqui. Estou gostando do curso mas não pretendo seguir na 

área. 

Estudante 03 Eu fiz o curso porque meu pai é agricultor e ele dizia que eu deveria 

fazê-lo. Não sei se pretendo seguir na área. 

Estudante 04 Eu entrei no curso porque venho do interior. Lá na minha cidade tudo é 

voltado para agricultura. Isso pesou muito. 

Quadro 01. Principais respostas sobre as motivações para ingresso no curso técnico em agropecuária, 

Castanhal, 2019. 
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também foram motivados por somente ter passado no processo seletivo; o fato de ser criado 

no meio rural; a curiosidade; por gostar da área; ou por que precisava estudar.  

Ao que se refere a qualidade do curso, as respostas foram diversificadas, comprovando 

que as opiniões e os diferentes pontos de vista fazem parte da interatividade e concepção de 

cada aluno. 

 

Fonte: autor, 2019.  

E por fim, na tentativa de uma auto avaliação junto aos estudantes, foram destinadas duas 

perguntas. 

 

 

Qual minha auto avaliação nesses 12 

meses de curso? 
Como me vejo como futuro profissional? 

Deveria ter me dedicado mais; Me vejo na área;  

Eu não me dediquei o suficiente; Quero seguir na área da agronomia;  

O curso é integral e eu ficava muito cansado, 

deixando a desejar muitas vezes; Me vejo como um grande produtor de cacau;  

As vezes não tinha interesse em estudar; 

Não me vejo na área pois quero seguir algo 

diferente;  

Deixei a desejar; 

Não me identifiquei com o curso e quero seguir 

uma área diferente;  

Eu sempre me esforcei no curso; 

Um profissional de qualidade na área das ciências 

agrárias; 

Eu tive dificuldades por conta dos cálculos e 

isso quase fez eu desistir; Graduada, empresária e cultivando açaí e cacau;  

 

Pontos positivos Pontos negativos 

Conhecimento técnico; Alguns professores utilizam uma metodologia que não 

relacionam teoria e prática; 

Mercado de trabalho; Muitas informações para pouca carga horária; 

Conhecer pessoas; Os professores utilizam muito o slide e esquecem de 

nos levar para a prática; 

Ter feito muitos amigos; Ter que estudar manhã e tarde; 

Diploma conhecido em 

território nacional; 

Professores usam muito slide e as aulas teóricas são 

muito cansativas; 

Alguns professores são muito 

bons; 

O curso é muito “puxado”; 

Aprendizado para atuar no 

mercado de trabalho. 

Pouco tempo de aprendizagem. 

Fonte: autor, 2019. 

Quadro 02. Principais respostas da avaliação do curso técnico em agropecuária, Castanhal, 2019. 

Quadro 03. Principais respostas da auto avaliação dos estudantes do curso técnico em agropecuária, 

Castanhal, 2019. 
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4. Considerações finais  

A experiência relatada exemplificou a necessidade de um maior comprometimento do 

alunado com a sua própria formação, bem como, a preocupação de educar em uma 

perspectiva mais humanizada e de maneira significativa. A observância das experiências 

descritas nos fez entender o quanto é imprescindível que o docente viabilize o campo teórico 

atrelado à prática, para assim, proporcionar de maneira eficaz o processo de ensino e de 

aprendizagem.  

As práticas pedagógicas dos docentes, por mais didáticas que sejam, não atende as 

expectativas de parte de alguns estudantes, O curso técnico por ser ofertado em caráter corrido 

e dinamizado pode comprometer a qualidade do ensino técnico. A realização da intervenção 

proporcionou um aprendizado que as aulas dentro da academia não conseguem abranger. Por 

fim, inferimos que o ensino técnico atrelado ao planejamento, didática, práticas pedagógicas 

eficazes pode alcançar os objetivos previstos nas legislações e políticas educacionais.  

 

5. Agradecimentos 

Agradecemos ao diretor do IFPA Campus Castanhal, Adebaro Reis, que nos cedeu 

gentilmente uma parte de seu tempo e ajudou no processo burocrático. À coordenadora do 

Departamento de Ensino e Políticas Educacionais – DEPE, pela recepção e auxílio na 

realização do estágio. Agradecemos também aos professores e professoras que nos receberam 

em suas aulas, permitindo que pudéssemos acompanhar e compreender a dinâmica do 

processo de ensino e de aprendizagem, e a todos e todas, alunos e alunas da turma Pós médio 

C do curso de Agropecuária 2019 do IFPA CAMPUS CASTANHAL, gratidão pela recepção 

e pelo carinho!  

 

6. Referências 

 

ÂNGELO, Adilson de. A pedagogia de Paulo Freire nos quatro cantos da educação da 

infância. Anais do 1º. Congresso Internacional de Pedagogia Social. 2006.  

BAFFA, Alda Mendes. CÍRCULO – Rodas de Conversa Bakhtiniana 2009 – Caderno de 

Textos e Anotações. Grupo de Estudos dos Gêneros do Discurso – GEGe. São Carlos: Pedro 

& João: Editores. 2009. 420p. 

 

BORGES, Giovana Leal. Dinâmicas de Grupo – Redescobrindo Valores. Ed. Vozes. 2006.  

 



Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 
Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 

 

ISBN: 978-65-87415-14-7 
 

  
 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

220 

FRANCO, Maria Amélia Santoro. Prática pedagógica e docência: um olhar a partir da 

epistemologia do conceito. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. v. 97. n. 247. p. 534- 

551. 2016. 

 

GONÇALVES, Ana Maria; PERPÉTUO, Susan Chiode. Dinâmicas de Grupo na Formação 

de Lideranças. DP&A Editora. 2008. 

 

MARCONI, M.; LAKATOS, E. Metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas. 

2010.MINAYO, M. C. S (org.). Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade. Petrópolis: 

Vozes. ed, 8, 2001. 

 

SILVA, Marilena Loureiro da. A escola Bosque e suas estruturas educadoras – uma casa de 

Educação Ambiental. In:MELO, Soraia Silva de; TRAJBER, Rachel [org]. Vamos cuidar do 

Brasil: conceitos e práticas em educação ambiental na escola. Brasília: Ministério da 

Educação, Coordenação Geral de Educação Ambiental. 2007. p. 115-121. 

 

VIEIRA, Gláucia Aparecida; ZAIDAN, Samira. Sobre o conceito de prática pedagógica e o 

professor de matemática. Paidéia, v. 10, n. 14. 2013. 

  



Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 
Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 

 

ISBN: 978-65-87415-14-7 
 

  
 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

221 

DESAFIOS E POSSIBILIDADES DA IDENTIDADE DO CAMPO: 

UM ESTUDO NA ESCOLA PROF.ª IZAURA DOMINGOS COSTA 
 

Adriana da Cruz Costa 
Instituto Federal do Pará/Email: adrianacruz2006@hotmail.com 

 

Maria do Socorro Pinheiro Resende 
Email: socorroresende30@gmail.com 

 

Reinaldo Eduardo da Silva Sales 
Instituto Federal do Pará/Email: reinaldo.eduardo@ifpa.edu.br 

 
Área Temática II: Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos 

 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

O artigo apresenta os resultados sobre o processo de construção de identidade do campo entre os/as 

jovens da Escola Profª. Izaura Domingos Costa, município de São Miguel do Guamá, bem como seus 

desafios e suas possibilidades. Da mesma forma, foram identificados os elementos que constituem e 

influenciam na identidade desses sujeitos, seu pertencimento ao campo e como adiscriminação os 

afeta. Os dados foram coletados por meio de entrevistas com 8 jovens que estudam nesta escola. A 

análise preferiu a abordagem qualitativa. Os resultados demonstraram que os elementos que fazem 

parte da identidade dos sujeitos do campo estão ligados à religião, ao trabalho, ao lazer, e a formação 

de redes de sociabilidades estabelecidas na igreja, família e escola. Destes, a família exerce um papel 

decisivo, uma vez que os hábitos costumem e valores são compartilhados de geração para geração. 

Para os entrevistados, o campo representa sua moradia. É um lugar que traz paz, de fuga dos 

problemas urbanos, pois permite desfrutar da natureza e respirar ar puro. Estes jovens sofrem um 

processo de discriminação por morar no campo que impacta diretamente na sua identidade e no seu 

pertencimento ao campo. A construção da imagem discriminatória da pessoa do campo possui raízes 

históricas e visa legitimar a desigualdade social. Por isso, surgem representações estereotipadas com a 

criação de rótulos discriminatórios. Há ainda um longo caminho a percorrer. Existem muitos desafios 

que exigem o firme propósito de continuar resistindo na expectativa de que é possível vencer, mesmo 

que este processo seja doloroso e cheio de obstáculos para os sujeitos envolvidos.  

Palavras-Chave: Identidade. Pertencimento. Juventude do Campo. 

 

Abstract 

The article presents the results about the identity construction process of the field among the young 

people of the Escola Profª. Izaura Domingos Costa, municipality of São Miguel doGuamá, as well as 

its challenges and possibilities. Likewise, the elements that constitute and influence the identity of 

these subjects, their belonging to the field and how discrimination affects them were identified. The 

data were collected through interviews with 8 young people who study at this school. The analysis 

preferred the qualitative approach. The results showed that the elements that are part of the identity of 

the subjects in the field are linked to religion, work, leisure, and the formation of social networks 

established in the church, family and school. Of these, the family plays a decisive role, since habits, 

customs and values are shared from generation to generation. For the interviewees, the field represents 

their home. It is a place that brings peace, away from urban problems, as it allows you to enjoy nature 

and breathe fresh air. These young people suffer a process of discrimination for living in the 

countryside that directly impacts their identity and belonging to the countryside. The construction of 

the discriminatory image of the rural person has historical roots and aims to legitimize social 

inequality. Therefore, stereotyped representations arise with the creation of discriminatory labels. 

There is still a long way to go. There are many challenges that demand the firm purpose of continuing 

to resist in the expectation that it is possible to win, even if this process is painful and full of obstacles 

for the subjects involved. 

Keywords: Identity. Belonging.Youth of the Field. 
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1. Introdução 

Este trabalho tem como foco compreender como ocorre o processo de construção de 

identidade do campo entre os/as jovens da Escola Profª. Izaura Domingos Costa, município de 

São Miguel do Guamá, bem como seus desafios e suas possibilidades. Da mesma forma, 

foram identificados os elementos que constituem e influenciam na identidade desses sujeitos, 

seu pertencimento ao campo e como as diferentes discriminações impactam na construção da 

sua identidade. Os dados foram coletados por meio de entrevistas com 8 jovens que estudam 

nesta escola.A análise preferiu a abordagem qualitativa.  

O termo identidade é polissêmico, não havendo, portanto, uma única definição. 

Segundo o Minidicionário Luft da Língua Portuguesa citado por Frossard (2003, p.32) este 

termo é definido como o“conjunto de caracteres que faz reconhecer-se um indivíduo”. No 

entanto, na prática verifica-se que esse conceito vai, além disso, por isso é preciso uma 

discussão um pouco mais detalhada a respeito do tema, para então conhecer seus aspectos 

multifacetados e os diferentes universos que o envolvem.  

De acordo com Frossard (2003), a identidade nos possibilita tomar com referência 

dada realidade que pode ser de ordem social, cultural e/ou geográfica. Ela abre caminhos para 

o próprio (auto) reconhecimento, focando nas diferenças e particularidades em relação aos 

demais integrantes de determinado contexto social. 

Para Silva (2017), a identidade está relacionada à auto-imagem, representação ou 

conceito de si que o sujeito adota, tendo como base uma determinada realidade vivenciada. É 

importante ressaltar que para sua formação, o sujeito faz uso de referências que impactam 

positiva ou negativamente neste processo. 

No entendimento de Prediger (2009), diante das grandes transformações pelo qual 

passa a sociedade atual, o indivíduo não se limita a uma única, mas várias identidades, 

assumindo-as em diferentes contextos ou grupo por onde transita. Cada uma destas situações 

vivenciadas acaba por tornar-se o ponto determinante para tais formações.  

É necessário considerar a existência de vínculos de identificação pessoal, que 

normalmente estão ligados a um meio e a fenômenos sociais, culturais, econômicos e 

comunitários, que variam de acordo a realidade que a pessoa está inserida e as diversas 

transformações que interferem no processo de construção da identidade, como é o caso da 

Escola Professa Izaura Domingos Costa, alvo deste estudo. 

Outro ponto importante é que o processo identitário é orientado pelas diferentes 

referências que a pessoa possui que impactam na construção/reconstrução de sua identidade. 



Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 
Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 

 

ISBN: 978-65-87415-14-7 
 

  
 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

223 

Nesse sentido, enfatizam-se os modelos de vida social e cultural, as experiências formadoras, 

as rupturas, conhecimentos e informações que são acumuladas ao longo da sua vida. Segundo 

Frossard (2003), as bases identitárias que desempenham um papel de suma importância são 

aquelas constituídas na adolescência e juventude, pois serão elas, na maioria dos casos, que 

irão prevalecer na formação da auto-imagem e da personalidade da pessoa.  

Mesmo a pessoa sendo o sujeito de sua formação identitária, é preciso considerar que 

ela é influenciada por experiências de outros que são incorporadas, além da situação de classe 

social e das representações que se formam nos indivíduos no contexto da experiência social. 

Para Paulo (2010), a construção da identidade é a busca pela essência do individuo, 

considerando os vínculos de identificação e o confronto de opiniões a seu respeito. Também é 

importante destacar que a reflexão que se faz sobre os acontecimentos da sua realidade pode 

interferir diretamente neste processo.  

Ao discutir sobre juventude rural é necessário considerar que esse mundo é 

heterogêneo, multifacetado e multidimensional, porque o próprio espaço geográfico do campo 

no Brasil é bastante diversificado. Convive lado a lado, o agronegócio de alta tecnologia com 

a produção tradicional, familiar e artesanal. Em conseqüência disso, a vida das pessoas do 

campo apresenta um conjunto de situações com estruturas diferentes e funções diversas, cujas 

características variam de acordo com suas particularidades.  

A vivência com diferentes realidades em grupos sociais como comunidade, escola, 

igreja, entre outros, interfere na formação da identidade ou das identidades da pessoa. Por 

isso, os vínculos formados, considerando os vários aspectos do indivíduo do campo, 

contribuem para o processo de construção de identidade, uma vez que são valores que 

seguirão com grande influência sobre a vida dessas pessoas (PREDIGER, 2009). 

No caso da identidade do campo, sobretudo a que se forma na juventude, é importante 

perceber que ela se constitui, além destes contextos, a partir dos espaços familiares que estão 

atrelados aos costumes transmitidos por seus pais. Logo, na discussão sobre a identidade da 

juventude rural, é necessário considerar a influência que os valores compartilhados de forma 

intergeracional exercem no processo de construção de identidade, cujo reflexo mais comum é 

a manutenção de valores culturais (como o casamento endogâmico, por exemplo), mesmo 

diante do cenário recorrente de mudanças, principalmente sob a influência das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (TICs) (PAULO, 2010). 

Há no espaço rural, a existências de vínculos sociais ligados à acontecimentos 

culturais e comunitários que revelam uma rede de sociabilidade presente neste contexto. 
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Segundo Bombardi (2004), é comum que as comunidades rurais carreguem consigo uma série 

de elementos propriamente do cotidiano rural, o que as diferencia dos costumes dos grupos 

urbanos, tais como aspectos organizacionais e valores culturais. Estes modos de vida 

manifestam-se principalmente na solidariedade grupal, no catolicismo rústico (QUEIROZ, 

1968) e em eventos lúdico-culturais, entre os quais se citam os jogos de futebol, as 

festividades religiosas e os laços de parentesco e compadrio. Os vínculos de amizade e 

parentesco são elementos fundamentais para a organização, articulação e constituição destas 

comunidades, ainda que as características locais definam o nível de organizações dessas 

comunidades. 

Outra característica que é tipicamente das comunidades do campo, é quando se trata da 

formação de grupos, como os de vizinhança, por exemplo, ancorada na ajuda mútua entre os 

membros. É possível dizer que a organização das comunidades favorece a manutenção destes 

valores que se aprofundam e se consolidam com o tempo (BOMBARDI, 2004). 

Por outro lado, é importante ressaltar que a pessoa que possuí a identidade do campo, 

nem sempre aceita essa realidade. Devido inúmeras privações no seu contexto (falta de 

políticas públicas específicas para o campo, precariedade nos serviços de saúde, transporte, 

escolarização formal, energia elétrica e acesso as tecnologias da informação) muitos dos 

sujeitos ou migram para a cidade ou negam sua identidade. Entretanto, existem os resili entes 

que permanecem, sobretudo para manter seus vínculos sociais e constituir sua vida. Neste 

processo de permanência no campo, as relações familiares e de amizade contribuem para a 

construção das bases identitárias ligadas à realidade rural (FROSSARD, 2003). 

É importante também considerar o modelo de educação existente nas escolas do 

campo. Segundo Hage (2014), na maioria das escolas, sobretudo na Amazônia, predomina o 

modelo urbano cêntrico nas escolas do campo. 

Muitos estudos apontam que a educação própria para o campo sempre foi tratada de 

forma marginal e excludente. Ao longo dos anos, o que aconteceu foi que a educação apesar 

de ocorrer no campo não era para o campo. Era antes de tudo um modelo planejado para a 

cidade e aplicado no campo. Os debates levantados pelos movimentos sociais e estudiosos 

evidenciam que a educação do campo representa a resistência e as lutas do povo camponês 

(HAGE, 2014).  

Lamentavelmente, a educação do campo ao longo da história foi marginalizada. 

Criaram-se estereótipos do sujeito do campo como um indivíduo atrasado, referindo-se as 

suas formas de sociabilidade e trabalho, comumente braçal. Pensados de forma estigmatizada, 
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as pessoas do campo não precisaria de educação, narrativa embasada na lógica exploratória da 

elite sobre os sujeitos do campo, pautados na certeza que quanto mais alienados fossem, 

melhor seria (SANTOS; VINHA, 2018). 

Para Hage (2014), a educação do campo reconhece e valoriza os sujeitos e suas 

experiências, da mesma que garante a manutenção de suas crenças, modo de vidas e seus 

costumes. Visto dessa forma, esse modelo de educação não pode ser pensada somente sob o 

aspecto escolar/formal, mas precisa dar conta de atitudes, experiências e valores que de modo 

holístico compreendem a totalidade de vida das pessoas. Por isso, a educação do campo vincula-

se às experiências de luta por um projeto político pedagógico sintonizado com os interesses da classe 

trabalhadora, na sua complexidade dos diferentes povos, como indígenas, comunidades tradicionais, 

quilombolas, agricultores familiares, assentados, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos e 

trabalhadores assalariados rurais (HAGE, 2014). 

Por outro lado, o modelo de educação introjetado de fora pra dentro, não valoriza as 

identidades rurais, o que leva muitos jovens a omitirem sua origem camponesa e migrarem 

para o meio urbano (FROSSARD, 2003). 

Segundo Paulo (2010), o jovem do campo na construção de sua identidade toma como 

ponto inicial o lugar onde vive e posteriormente a relação que mantém com as pessoas, cujos 

elementos estão relacionados às realidade urbana e rural. Quando se fala em jovem rural não 

se pode imaginar um sujeito que vive isolado, mas é preciso considerar a relação que ele 

mantém com outras localidades rurais e também com meio urbano. Por isso, é necessário 

entender que a distância onde vive em relação ao meio urbano é parte relevante para o 

processo de construção de sua identidade (PAULO, 2010). 

Também não podemos nos prender a idéia de que esse jovem é apenas parte de uma 

família camponesa, pois, existe uma relação muito forte a um conjunto de relacionamentos, 

interesses, afetos e conflitos. Estamos falando de um sujeito dinâmico, que convive em 

mundos diferentes, mas que é capaz de fazer uma reflexão a partir destas realidades. Segundo 

Paulo (2010), este jovem se depara com uma realidade contraditória: do tradicional, ligado ao 

contexto rural, e do moderno, da cidade mediada por seus relacionamentos e pelas tecnologias 

da informação e da comunicação. É possível dizer que a construção da identidade dos jovens 

do campo surge como resultado de experiências vividas que ora aproximam ou separam essas 

realidades.  

O espaço rural, no geral, e a família camponesa, no particular, são considerados 

invisíveis para a maior parte das políticas públicas e da sociedade. Como resultados disto, os 
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jovens do campo vivem relegados e esquecidos tanto em termos sociais como acadêmico o 

que não os permite que desenvolvam suas especificidades e potencialidades (PAULO, 2010). 

Por isso, o desenvolvimento deste trabalho é importante porque é necessário 

compreender como ocorre o processo de construção das identidades dos jovens do campo, os 

fatores que a constituem, influenciam e impactam na sua vida diária. 

Este sujeito precisa conhecer suas identidades para valorizá-las, pois suas escolhas 

influenciam diretamente a maneira como irão encaminhar seus papéis sociais. Quando se trata 

de juventude do campo, estudos como o de Paulo (2010) demonstram, que há uma resistência 

neste sujeito em se definir como tal. Muitos destes jovens estão à margem da sociedade, 

apresentando sentimento de vergonha por ser do campo. Esse processo é mais intenso quando 

ele sai estudar na área urbana, distante da família e da realidade rural, fazendo com que esse 

sentimento tome uma proporção bem maior. Além disso, essa saída para a cidade pode 

contribuir de forma positiva ou negativa para fortalecer ou perder os vínculos identitários.  

É muito importante que o jovem se aproprie da ideia de pertencimento ao campo, pois 

a maneira como eles percebem o território, irá determinar como eles se sentem com relação as 

suas identidades o que irá contribuir para o desenvolvimento de sua autoestima e 

potencialidades. 

 

2. Percurso Metodológico 

A coleta dos dados ocorreu na Escola Profª Izaura Domingos Costa, localizada na vila 

Bela Vista do Jejú, a aproximadamente 12 km da Rodovia BR 010 (Belém-Brasília) e a 36 km 

da zona urbana do município de São Miguel do Guamá/Pará, do qual esta vila faz parte. 

De acordo com Siqueira (2012) a população da comunidade em 2010 era de 402 

habitantes. No entanto, esse número aumentou chegando a uma estimativa de 

aproximadamente 500 pessoas em 2020. Predomina na localidade o trabalho na agricultura 

como fonte de renda para sustento das famílias, além do funcionalismo público, 

principalmente trabalhadores da educação (escola) e da saúde (posto médico). 

Esta escola conta com 46 colaboradores, distribuídos em 26 servidores de gestão, 

administrativo e apoio operacional (01diretor, 01 vice-diretor, 02 coordenadores pedagógicos, 

01 secretário escolar, 04 auxiliares administrativos, 03 vigias e 14 agentes de serviços gerais) 

e 20 docentes, dos quais 09 residem na zona urbana seja em São Miguel do Guamá ou em 

outras cidades da região e 11 moram no campo (04 em Bela Vista do Jejú e 07 em outras 

comunidades, sejam elas de São Miguel do Guamá ou em outros municípios). 
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Sobre o número e a procedência dos professores/as, é importante ressaltar que um 

grupo significativo (16 docentes) não reside na localidade onde a escola está situada, por isso 

permanece lá apenas no período que ministram suas aulas ou faz o deslocamento diário para 

suas residências, o que de certa forma impede com que esses profissionais criem vínculos 

identitários com Bela Vista do Jejú. 

Os/as alunos/as que freqüentam a unidade escolar são, em sua maioria, filhos de 

trabalhadores/as rurais, proveniente das classes baixas do campo. Entre estes, muitos são de 

outras comunidades que ajudam suas famílias na pequena agricultura quando não estão nas 

atividades escolares. A maior parte das famílias recebe o benefício do Programa Federal 

Bolsa Família. Muitos estudantes dependem do transporte escolar para chegar à escola e 

retornarem para suas comunidades. Em conseqüência disso, enfrentam muitas dificuldades no 

período do inverno amazônico, sobretudo pelas condições inadequadas das estradas. 

Considerando essa realidade ocasionada pelo período chuvoso os professores/as são 

orientados a registrar na freqüência como “falta justificada" e a verificar de forma particular a 

situação de cada estudante que não conseguiu executar suas tarefas no tempo estabelecido, em 

conseqüência dos problemas de deslocamento e/ou climáticos. No ano de 2020, mesmo antes 

da Pandemia do Novo Corona Vírus, a escola implantou o Projeto “Caderno Interativo”, que 

consiste na organização de um caderno com atividades para os alunos/as que ficarem 

impossibilitados de virem à escola. Ao retornarem apresentam aos docentes o registro das 

atividades para que possam ser avaliados. 

Com relação à formação continuada dos professores/as, a nível municipal ainda não há 

projeto específico para que esses sujeitos do campo sejam capacitados. Quanto à jornada 

pedagógica, ela ocorre em um período determinado na zona urbana e envolve todos docentes 

da rede municipal. Nesta jornada, é assegurado um momento específico às escolas para que 

proponham práticas e métodos voltados para sua realidade em particular.  

Em 2020, a escola seguia o currículo que foi fruto de uma discussão ampliada, no qual 

os docentes por disciplina participaram da elaboração deste documento. Ele traz 

possibilidades de trabalhar com temas locais da comunidade onde a escola está inserida. Nas 

disciplinas geografia e história, por exemplo, envolve conteúdos sobre temas regionais, 

próprios da comunidade. Quanto ao livro didático, a escola utiliza os materiais que foram 

selecionados a partir de escolha realizada pelos professores/as, prevalecendo aquele que 

obteve a maior indicação pelos docentes.  
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Quanto ao cotidiano escolar, em algumas situações quando não há merenda, a escola 

costuma dispensar os estudantes no horário do intervalo de cada turno, partindo do principio 

de que uma parcela significativa frequentam as aulas sem nenhuma alimentação, além disso, 

considera também que esses jovens levam muito tempo no deslocamento entre a escola e suas 

residências. 

Sobre a relação escola-comunidade1, sobretudo na realização dos eventos e atividades, 

percebeu-se ao longo da pesquisa, que é muito baixa a participação/parceria entre ambas. São 

ínfimos os vínculos que as levem a serem colaboradoras na realização de seus projetos. Por 

outro lado, quanto ao acompanhamento dos estudantes na escola, é notória a participação das 

famílias neste processo. 

Acreditando que a educação é ao mesmo tempo um processo-produto individual e 

coletivo que acontece através das inter-relações, a escola prioriza como tendência pedagógica 

a Progressista Libertadora (FREIRE, 2010), pois suas concepções são as que mais confirmam 

as pretensões que almeja atingir ao longo do processo de ensino e aprendizagem, que vise o 

desenvolvimento do sujeito tornando-os capazes de exercer com autonomia sua função social. 

De acordo com dados coletados na secretaria da escola, houve em 2020 uma demanda 

de 420 alunos/alunas matriculados na Educação Infantil, Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano 

e 3ª e 4ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) nos turnos matutino, vespertino e 

noturno. Esse número elevado de estudantes se comparado ao total de habitantes da 

comunidade se dá em função desta instituição ser uma escola polo e, portanto, recebe 

estudantes oriundos de outras comunidades circunvizinhas. 

De todo este contingente, fizeram parte da pesquisa 8 participantes, dos quais 4 eram 

alunos(as) do 9º ano do ensino fundamental,2 da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 2 

egressos. Deste total de sujeitos, 4 eram homem e 4 eram mulheres. A coleta de dados ocorreu 

durante a Pandemia no Novo Corona Vírus, o que de certa forma inviabilizou um estudo mais 

longitudinal uma vez que as escolas estavam sem aula presenciais. Por isso, o critério de 

seleção foi à afinidade que a pesquisadora tinha com as famílias e os próprios estudantes 

pesquisados. Como garantia da ética foi mantido o anonimato dos informantes. A codificação 

das falas foi realizada numericamente.  

Para fins desse estudo foi adotada a abordagem qualitativa. O instrumento usado para 

coleta de dados foi um roteiro de entrevista aplicado individualmente para cada participante 

                                                           
1
 Neste caso, o conceito de comunidade aqui empregado é o de Associação Jurídico-Política. 
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da pesquisa. Os principais procedimentos da pesquisa incluíram a construção de um quadro 

teórico, o trabalho de campo e a análise das informações coletadas.  

O trabalho de campo que foi organizado em três etapas.  Na primeira etapa, com a 

autorização da gestão da escola, foi realizada a pesquisa documental na secretaria da unidade. 

Nela foram extraídas informações como sobre a escola (total de colaboradores, número de 

alunos, entre outras informações) e sobre os informantes (idade, ano que estavam cursando e 

localidade que residiam). 

Na segunda etapa, foi realizado um contato prévio com os alunos(as) e suas famílias, 

para a identificação/definição dos sujeitos da pesquisa. Na ocasião a pesquisadora apresentou 

a temática, a proposta de trabalho, as intenções, a ética da pesquisa e os procedimentos que se 

pretendiam adotar. 

Na terceira etapa foram entrevistados os participantes da pesquisa. Com o auxilio de 

um aparelho celular para gravação de voz, a pesquisadora dirigiu-se às residências dos 

entrevistados em horário previamente combinado para a aplicação dos roteiros de entrevista. 

Neste roteiro constavam 4 perguntas abertas que versavam sobre: a) os elementos da 

identidade dos sujeitos do campo; b) como eles manifestam seu pertencimento do campo; c) 

os fatores que interferem na construção das identidades; e d) se esses estudantes sofrem de 

algum tipo de discriminação e como isto impacta na construção da sua identidade. 

O último procedimento adotado na pesquisa foi à análise dos dados, onde foram 

realizadas a transcrições, a análise e compilação dos dados.  

 

3. Resultados da Pesquisa 

Com base nos dados coletados obteve-se um conjunto variado de respostas, que de 

certa forma, estão conectados entre si: a) elementos que constituem e influenciam na 

identidade; b) pertencimento ao campo; e c) os impactos da discriminação na construção da 

identidade. Estas categorias serão analisadas ao longo desta seção. 

 

3.1 Elementos que constituem e influenciam na Identidade 

Considerando as respostas obtidas notou-se que os elementos que fazem parte da 

identidade destes sujeitos estão, predominantemente, ligados à religião, ao trabalho (em 

especial a agricultura), ao lazer, e a formação de redes de sociabilidades em diversos espaços. 

Ficaram perceptíveis nas entrevistas que os alunos/as na sua maioria possuem elementos em 
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comum que constituem suas identidades. Uma parcela significativa destes se reconhece como 

sujeitos do campo. 

Alguns participantes da pesquisa (alunos 1 e 2) relacionaram o processo de construção 

da sua identidade a práticas cotidianas do campo, sobretudo atividades lúdico-religiosas, 

como a religião cristã (católica ou evangélica) e momentos de lazer, como por exemplo, 

banhos no igarapé ou jogos de futebol. Boa parte destas práticas dá origem a redes de 

sociabilidade na família, na igreja ou na escola. Além destes espaços onde se desenvolve os 

aspectos identitários, alguns informantes (alunos 4 e 8) citaram também que suas identidades 

são formadas a partir das formas de trabalho, especialmente a pequena agricultura. 

Ao longo da pesquisa constatou-se que muitos espaços de convivência são decisivos 

na constituição da identidade do campo. De acordo Frossard (2003) o que determina os 

processos de formação das bases identitárias de um determinado sujeito é justamente a relação 

que esse estabelece com uma realidade especifica. A partir então é possível afirmar que este 

processo é resultado dos diferentes aspectos e contextos que a pessoa está inserida. 

Outro ponto importante quando se trata da identidade do campo diz respeito às 

estruturas familiares tradicionais, carregada dos valores transmitidos pelos pais/mães. Esse 

processo vai se efetivando por meio da continuidade de algumas práticas atuais entre esses 

sujeitos (PAULO, 2010). 

A importância do contexto social fica muito evidente quando se observa a resposta da 

Aluna 3, que relata: 

A minha identidade, pode ser representada de diferentes elementos, como por ser 

filha de agricultores e estudante de escola pública, praticante de uma religião 

tradicional da nossa comunidade, sou uma garota simpática, gosto de fazer 

amizades, gosto de ler, estudar e trabalhar no artesanato nas horas vagas entre outas 

atividades que fazem parte da minha identidade. Na igreja que eu frequento sempre 

tem essas ações para ajudar quem precisa. Tenho amizade com vizinhos, parentes, 

colegas, amigos. Minha família é composta pela minha mãe, pelo meu pai, e pelos 

meus irmãos. Oito, oito irmãos. Não, alguns já casaram e outros ainda moram 

comigo. 

 

Ao analisar os elementos que constituem a identidade dos sujeitos do campo percebe-

se que eles estão estreitamente ligados aos seus costumes, cuja construção se deu ao longo de 

sua história, tornando-se inconcebível a ideia de desvalorizar esses saberes que esses povos 

trazem consigo.  

Outra característica marcante dos sujeitos do campo trata-se das redes de sociabilidade 

que são estabelecidas na igreja, família e escola. É notória a influência que estas instituições 
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exercem sobre as pessoas, boa parte de suas vidas estão inteiramente ligados a essas 

realidades. 

De fato, pode-se sustentar a concepção que as pessoas de territórios rurais detém de 

um processo de construção de identidade próprio do campo, fazendo necessário considerar 

que são sujeitos que carregam consigo uma vasta gama de valores que foram compartilhados 

de geração para geração e que nem mesmo as muitas inovações que tem sido implementada 

nesses espaços foram capazes de destruir essa história, que na sua essência revela a 

grandiosidade que há por traz de todo esse contexto histórico. Portanto, é de suma 

importância que os sujeitos do campo tenham seus direitos assegurados, sua cultura e saberes 

valorizados e que as transformações advindas da cidade não destruam a história desse povo 

negando ou silenciando sua cultura. 

Além de verificar os elementos que constituem a identidade dos sujeitos, também 

foram analisados que fatores influenciam na construção desse processo. A partir das respostas 

obtidas, constatou-se que família, igreja, escola, bem como as relações de amizades, formas 

de trabalho, cultura e valores compartilhados influenciam na construção da identidade. 

Os dados demonstraram que a família exerce um papel decisivo para a construção da 

identidade, uma vez que os hábitos, costumes e valores são compartilhados de geração para 

geração. Estes aspectos contribuem de maneira singular, pois boa parte deles revela que são 

frutos da educação recebida de seus pais.  

Além disso, frise-se que a religião e a escola também impactam nesses sujeitos, uma 

vez que em comunidades rurais as práticas lúdico-religiosas são bastante frequentes. No caso 

da escola, ela é um espaço onde a indivíduo passa uma parcela considerável do seu tempo, 

logo se torna um fator norteador. Nas respostas também foram citadas como influenciadores 

na construção da identidade as formas de trabalho cultura e valores compartilhados. 

Relatos dos estudantes 3 e 8 confirmam essas argumentações, uma vez que eles 

indicaram a família, a escola e a igreja como fatores que interferem diretamente na construção 

das suas identidade. Estes grupos e espaços sociais fazem parte de suas vivências, começando 

pela relação que ocorre no convívio familiar, se estendo com a escola, espaço que permeia 

boa parte de suas vidas, daí entendemos os vínculos estabelecidos.  

 

A minha identidade ela é influenciada por diferentes fatores que eu que eu posso 

citar o convívio social na escola, na igreja, em casa e em outros espaços, pois cada 

um tem suas opiniões e através do diálogo vamos formando uma identidade tirando 

aquilo que pode servir para nosso crescimento intelectual (Aluna 3). 
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A igreja é um fator muito importante pra mim, né, onde eu possa encontrar, por 

exemplo, Deus, ne, Deus na minha vida, Deus com os meus colegas, então essa 

participação na igreja faz com que eu me acha nesse fator ai da igreja. Meus pais 

foram um bom exemplo para mim, né, de vida, meu pai como você já conhece, né, 

conheceu; teve a oportunidade de conhecer era uma pessoa muito honesta, simples, 

né, minha mãe também, então eles foi o capital pra mim crescer, poder crescer, entre 

as pessoas, ne, eles são os exemplos da minha vida, do meu caráter (Aluna 8). 

 

O entrevistado 5 ressalta que as atividades relacionadas ao trabalho também são 

importantes elementos que são incorporados ao processo de formação de identidades, como se 

observa nos depoimentos abaixo: 

 

Os trabalhos também, os trabalhos da agricultura; não, não, a minha família ela 

também tem algumas regras, assim, se não tá bem confusão que pode causar, assim, 

certos escândalos, ne, na nossa religião, não tá saindo com pessoas erradas, que pode 

influenciar também a pessoa como eu em casa sendo um pessoa enveredar por esses 

caminhos também, tem uma pessoa errada (Aluno 5). 

 

No decorrer da coleta de dados constatou-se que este conjunto de elementos produzem 

múltiplas identidades, que se inter-relacionam e estão ligadas a fatores de ordem cultural, 

psicológica, social ou do meio geográfico (PAULO, 2010).  

De acordo com a abordagem sistêmica (PREDIGER, 2009) é possível dizer que as 

vivências estão ligadas aos grupos sociais dos sujeitos do campo interferindo de maneira 

decisiva no processo de construção das identidades. Essa abordagem nos possibilita dizer que 

os sujeitos do campo têm ao longo do processo de formação de suas identidades uma gama 

significativa de elementos que desempenham papel primordial na constituição de identidades. 

Merecendo destaque os vínculos que esses desenvolvem ao longo da vida.As pessoas do 

campo se constituem como um povo com diversidades de costumes que só é possível devido 

sua rica história e sua trajetória de vida com muitos desafios, lutas e conquistas. 

 

3.2 Pertencimentos ao Campo 

Baseado nas informações coletadas percebeu-se que o espaço do campo está 

intrinsecamente ligado aos seus aspectos de vida e sua identidade. Dentre os argumentos que 

confirmam esse pertencimento cita-se o campo como lócus de bem-estar, de desfrutar da 

natureza e da receptividade. Para os entrevistados, o campo representa sua moradia. É um 

lugar que traz paz, por não apresentar eventos que são próprios da cidade, como violência, 

intensa movimentação de veículos e poluição sonora e visual. O campo apresenta índices 

menores de aglomeração e violência, fazendo com que as pessoas sintam a liberdade de 

realizar práticas que são típicas deste lugar, sobretudo eventos lúdicos e religiosos. Da mesma 
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forma, o campo permite desfrutar da natureza, como respirar ar puro e consumir água 

saudável, contato com alguns animais dentre outras vantagens.  

Segundo Sá (2005), o pertencimento é a capacidade do ser humano de se sentir 

pertencente ao meio, enraizado e, quando isso acontece, as pessoas despertam o seu lado mais 

sensível, refletem sobre o que realmente valorizam na vida e estão abertas a pensar em 

comunhão, em comunidade. Desta forma, ao pertencer a algum lugar, a pessoa se identifica 

com ele, por isso, assim vai querer seu bem, vai cuidar, pois aquele ambiente faz parte da vida 

dela, é como se fosse uma continuação dela própria. O sentimento de pertencimento une os 

sujeitos em torno de objetivos comuns e confortáveis em determinado local. 

Outro aspecto importante citado nas entrevistas foi à receptividade dos sujeitos do 

lugar. Esta é uma prática mais comum no campo do que na cidade, onde as pessoas costumam 

manifestar sentimentos de alegria em compartilhar sua vida com o outro. Nesta realidade 

identificaram-se também as redes de sociabilidade que são retratadas por meio das atividades 

de solidariedade e de afetividade. Isto fortalece as amizades, o desenvolvimento de atividades 

coletivas e agrega valores que passam a ser bastante relevantes para os sujeitos do campo. 

Segundo Bombardi (2004) uma característica das comunidades do campo que não 

pode ser esquecida é justamente o processo de formação de grupos, que geralmente se dão a 

partir das vizinhanças e da ajuda mútua entre os membros. São essas organizações que 

garantem a permanência de alguns valores que são próprios dos sujeitos do campo. 

Por último, outro elemento que nos faz entender esse sentimento de pertencimento é a 

intimidade com as quais essas pessoas usam para expressar seu amor pela terra.Os relatos dos 

alunos 2, 7 e 8 demonstram seus sentimentos de amor por pertencer ao campo e sintetizam os 

argumentos que foram apresentados. 

Gosto muito do lugar onde moro porque é um lugar calmo e cercado pela natureza, 

faço parte do grupo de jovens da minha igreja, trabalho na agricultura familiar como 

aprendiz (...). Gosto de morar porque é cercado de pessoas boas, é muito calmo, não 

tem esse negócio de bandido, aqui é um lugar tranquilo para se viver (Aluno 2). 

 

Me sinto, porque aqui é mais calmo porque nem gosto da cidade grande porque 

acontece várias coisas como bile funk, festas, assalto, roubo, várias coisas, morte; 

aqui tudo é melhor, tem a vantagem nas coisas que tem como as frutas, os animais, o 

campo aberto, o ar livre; Ai eu vou lembra que antigamente quando eu morava na 

zona urbana eu não podia sair porque era tudo mais perigoso e ruim agora aqui é 

tudo mais melhor (Aluno 7). 

 

Sim, eu gosto muito, é um lugar tranquilo, ainda não existe tanta violência, né, eu 

poso trabalhar com a terra, uma coisa que eu gosto, né, uma parte que eu gosto 

muito é da agricultura, eu posso sentir ainda a natureza, né, a parte da natureza, 

posso também ainda tomar água potável, posso respirar o ar puro, e aí eu tenho o 

privilégio de sentir a natureza bem próximo de mim (Aluna 8). 
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Para Queiroz (1968) as manifestações culturais que existem no território rural, como o 

catolicismo rústico, eventos lúdico-culturais, jogos de futebol, manifestações religiosas nas 

suas variadas formas, expressam a solidariedade grupal e fortalecem os vínculos de 

parentesco e compadrio. Esse conjunto organização, articulação e constituição destas 

comunidades representam o regime de organização existente nessas comunidades rurais.  

Sentimentos como pertencimento e identidade podem interferir na construção dos 

valores e das atitudes. Para que sejam despertados, antes se faz necessário sensibilizar o 

coração das pessoas que convivemos no dia-a-dia, tanto na escola, no trabalho, família, 

amigos, enfim todos que fazem parte do círculo de convivência, pois a emoção promove a 

transformação das pessoas, levam à reflexões e mudanças de atitudes. Esses comportamentos 

nos permitem entender que os sujeitos do campo são donos de sua história de vida, suas 

vivências e seus saberes, cujo pertencimento ao lugar representa a forma concreta de 

manifestar sua identidade. 

 

3.3 Os impactos da discriminação na construção da Identidade 

Constatou-se que uma das discriminações mais frequentes está ligada ao sentimento de 

inferioridade e depreciação. Com base em uma visão liberal de desigualdade social, os 

sujeitos do campo são vistos como menos qualificados e incapazes para ascender social e 

economicamente. O objetivo maior é desqualificar e levá-los a pensar que tem menor 

capacidade intelectual, cujo reflexo mais evidente é que as pessoas mais bem sucedidas estão 

nas cidades. 

Estes argumentos foram percebidos nas falas dos alunos 4 e 5. 

 

Já sofri sim por causa deu ser da zona rural e na cidade as coisas e muito diferente 

então as pessoas diz assim „há tu e da zona rural, tu é do interior tu não tem 

possibilidade de‟ em negócio de jogo. É. Isso. Que não existisse pra eles. É. Já senti 

isso, sim, fomos jogar já numa cidade, castanhal, e as torcida já foram xingando 

falando besteira... (Aluno 4). 

 

Na minha escola a pessoa sempre tem essa que eles querem fazer essa diferença de 

que os alunos da cidade acham que eles são mais elevados e inteligentes que os 

daqui do campo, essa inferioridade, assim. Não, fico pensando em ser da cidade. La 

as coisas são mais bem vistas, do que assim das pessoas que são aqui do campo... 

(Aluno 5). 

 

Ao longo da história, o campo foi visto como lugar de sofrimento e purgação. Falas 

como “se você não passar de ano vai pra juquira”, foram ouvidas na pesquisa e são 
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expressões comuns que denunciam discriminação contra o campo, como se ele fosse o lugar 

de pessoas incapacitadas, cujo sofrimento é inerente a sua condição de insucesso. 

Tal concepção leva ao êxodo rural, muitas vezes sob a alegação de que deixar o campo 

será a forma de solucionar seus problemas, uma vez que as pessoas que estão no campo não 

irão prosperar. Por isso, para muitos, sobretudo os jovens, o desejo de sair do campo 

representa a (falsa) garantira de direitos que lhes são negados no campo.  

Outro fato que também os angustia, é a falta de serviços públicos, entre eles os envios 

e entregas pelos correios e/ou outra aquisição de bens em lojas da cidade. Sobre isso, a aluna 

8 destaca os constrangimentos enfrentados quando se refere a seu comprovante de endereço.  

 

As vezes sim já sofri e ainda sofro um pouco assim, no caso é nos do campo, né, 

quando chegamos numa loja pra comprar um objeto nos nunca conseguimos trazer 

diretamente de lá, né, por causa desse fator ai né, e por que nós somos 

discriminados, né, é por não ter uma renda fixa, sabendo que nos do campo somos o 

capital... (Aluna 8). 

 

No Brasil, algumas conquistam para o campo foram frutos de muitas lutas dos 

movimentos sociais, como a energia elétrica (Programa Luz Para Todos), benefícios 

previdenciários e financiamentos para os agricultores familiares, entre outros. 

No processo discriminatório das pessoas do campo nos deparamos com um contexto 

amplo, permeado por muitos fatores que são decisivos para o cenário atual, dentre os quais, 

citam-se as representações estereotipadas, fazendo com que existam expressões como: 

“caipira”, “jeca”, “bobo” todas visando depreciar a população do campo e fundamentar a 

modernização (SANTOS; VINHA, 2018). 

E neste processo, a escola tem papel fundamental seja para ressignificar esses 

conceitos seja para legitimá-los. A educação muitas vezes oferecida no campo não foi 

preparada para tal fim, uma vez que segue um modelo urbanocêntrico de educação e de 

escola. Os métodos, conteúdos e o currículo foram pensados e preparados para a cidade o que 

contribui para que as pessoas do campo não tenham acesso a um projeto que os valorize, 

impossibilitando o sentimento de pertencimento ao campo, o que só reforça o desejo dos 

jovens de migrarem para a cidade acreditando que assim seus desafios serão superados 

(FROSSARD, 2003). 

Mas, é importante considerar o que Paulo (2010) e Silva (2017) argumentaram: que 

dentre tantas características, a população do campo se destaca pela coragem, força e 

resiliência, fato que resulta na a valorização de suas identidades e nas representações de luta 

para assegurar seus direitos. 
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Mesmo imersos em um de rejeição, depreciação e silenciamento, os sujeitos do campo 

lutam para manter viva sua cultura, memória e identidade. Esses grupos e comunidade têm 

demonstrado que é possível continuar seu percurso e mantendo seus valores que são 

resultados de lutas e resistência ao longo tempo. Sujeitos do campo que seguem fazendo sua 

história, garantindo as gerações futuras os valores que sempre permearam as famílias 

camponesas. 

 

4. Considerações Finais 

A pesquisa demonstrou que os elementos que fazem parte da identidade dos sujeitos 

do campo estãoligados à religião, ao trabalho, ao lazer, e a formação de redes de 

sociabilidades estabelecidas em vários segmentos sociais, merecendo destaque a igreja, a 

família e a escola.A família exerce um papel decisivo para a construção da identidade, uma 

vez que os hábitos, costumes e valores são compartilhados de geração para geração. Para os 

entrevistados, o campo representa sua moradia. É um lugar de refúgio e que traz paz, pois 

permite desfrutar da natureza, respirar ar puro e consumir água saudável. 

Em relação ao trabalho, na maioria das vezes ligada ao setor agropecuário, existe o 

estereótipo de que a agricultura implica em atraso, sofrimento e insucesso escolar e 

profissional. A construção da imagem discriminatória do ser humano do campo, sobretudo no 

Brasil, possui raízes históricas e visavam legitimar a desigualdade social e classe no período 

da grande industrialização nas cidades. Por isso, surgem representações estereotipadas do 

sujeito do campo com a criação de rótulos como “Caipira”, “Jeca”, “Bobo”, estratégias usadas 

para desqualificar a população do campo e justificar sua modernização. 

Esta pesquisa possibilitou uma visão específica sobre os processos discriminatórios da 

população do campo, em especial os sujeitos pesquisados. O conjunto de impactos citados nos 

leva a compreender que estamos diante de realidades que vem se difundindo desde os tempos 

antigos até a atualidade. É inevitável não visualizar as consequências de tudo isso. 

Os relatos dos entrevistados nos mostram que o processo de discriminação está 

enraizado nas pessoas, o formato como foi e vem sendo propagado faz com que certas pessoas 

internalizem a ideia que sujeitos campo têm ausência de habilidades, sempre estão abaixo da 

média, essa abordagem aponta para o imaginário que somente os indivíduos da cidade são 

dotados das grandes chances. 

Os caminhos que precisam ainda ser percorridos pelos sujeitos do campo na busca da 

efetivação de seus anseios é longo e, sem dúvida, tomado por muitos desafios, que exige, que 
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esses se firmem no propósito de continuar resistindo e sempre pautado na expectativa que é 

possível vencer, mesmo sendo certo que processo doloroso e cheio de lacunas em relação aos 

sujeitos envolvidos.  
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Área Temática II: Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

Os espaços de aprendizagem na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) se constituem em locais 

de aquisição de conhecimento, que podem ser exemplificados pelas bibliotecas. Este trabalho teve por 

objetivo descrever e analisar este ambiente específico de aprendizagem na EPT em três instituições 

diferentes, a fim de identificar as atividades desenvolvidas. A pesquisa fez uso da fotografia como 

instrumento de pesquisa, por meio do método etnográfico de trabalho de campo. Os resultados 

indicam que as três instituições possuem realidades temporais e espaciais diferentes, apesar das 

semelhanças. Como características comuns pode-se indicar a estrutura de estantes, livros, cabines de 

estudo individual e coletivo, e os aparelhos de informática que revelam que os acervos podem ser 

acessadospor meio físico e virtual. Como diferenças observa-se a estrutura menor em um dos campi 

considerando o tempo e espaço específico em relação aos outros dois que já possuem mais anos de 

fundação. As conclusões apontam que são necessários mais estudos sobre as bibliotecas como espaços 

de aprendizagem. Essa descrição permite indicar uma transformação no tipo de atividade desenvolvida 

nesses espaços, já que podem ser também locais de construção colaborativa e diferenciada. As análises 

com uso da fotografia se apresentam como um excelente instrumento de pesquisa, mas precisam ser 

auxiliados por outros na coleta de dados. 

 

Palavras-Chave: Bibliotecas, Espaços de Aprendizagem, Fotografia, Educação Profissional e 

Tecnológica 

 
Abstract 

The learning spaces in the Professional andTechnological Education (PTE) if constitute places of 

knowledge acquisition,that can be exemplified by libraries. This work had by objective describe and 

analyze this specific learning environment in the PTE in three different institutions, in order to identify 

the activities developed. The research made use of photography as a research tool, through the 

ethnographic fieldwork method. The results indicate that the three institutions have different temporal 

and spatial realities, despite the similarities. As common featuresyou can indicate the structure of 

bookshelves, books,individual and collective study booths, and computer devices that reveal that the 

collections can be accessed by physical and virtual means. As differencesthe smaller structure is 

observed on one of the campusesconsidering the specific time and space in relation to the other 

twothat already have more years of foundation. The conclusions indicate that more studies on libraries 

as learning spaces are needed. This description allows us to indicate a transformation in the type of 

activity developed in these spaces, since they can also be places of collaborative and differentiated 

construction. The analyzes using photography present themselves as an excellent research tool, but 

need to be assisted by others in data collection. 

Keywords: Libraries, Learning Spaces, Photography, Professional and Technological Education 
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1. Introdução 

O presente artigo é resultado da produção colaborativa "Fotocomposição: lentes 

registrando o trabalho", realizada como atividade avaliativa dentro da disciplina "Tópicos 

Especiais em Educação Profissional e Tecnológica", por egressos do programa de Mestrado 

em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT), ofertada pelo Instituto Federal do 

Amazonas - IFAM, Campus Manaus Centro no início de 2019. Tomou por objetivo descrever 

e analisar um ambiente de aprendizagem comum em três IF's, utilizando a linguagem 

fotográfica para conceituar e apontar os tipos de atividades realizadas.  

O espaço de aprendizagem escolhido para ser retratado foi a biblioteca, por ser menos 

invasivo do que salas de aula em suas rotinas de trabalho dos professores e alunos, 

considerando o tipo de atividade de pesquisa exploratória e permitir apresentar aspectos que 

podem, à primeira vista, parecer casuais ou irrelevantes, mas que guardam relações diversas e 

representar um típico ambiente de aprendizagem, mesmo não sendo uma sala de aula. 

Como cada pesquisador reside em um estado da federação, questionou-se qual espaço 

seria interessante para ser descrito pela linguagem fotográfica e ao mesmo tempo permitisse 

realizar análises de similitudes e singularidades a serem destacadas no IFCE, no IFPA e no 

IFAM? Para a escolha, o trio acabou por optar pelas bibliotecas, por guardarem uma maior 

proximidade em sua caracterização nas três instituições, permitindo maior aproximação e 

facilidade para a realização da pesquisa. 

O segundo ponto de discussão para a realização do trabalho considerou as 

contribuições de Gilberto (2015) para estabelecer os critérios éticos a fim de realizar a 

pesquisa, de tal forma que foi estabelecido um termo de autorização do uso da imagem, 

aplicado aos sujeitos que aparecem nas fotografias, tanto servidores como discentes, para 

conhecerem os procedimentos metodológicos, os riscos e os benefícios da pesquisa.A etapa 

posterior consistiu em selecionar entre as várias fotos, aquelas que seriam as escolhidas para 

análise, priorizando fotografias que retratassem aspectos comuns nas três bibliotecas 

capturadas. 

O estabelecimento do referencial de pesquisa considerou a consulta na base de dados 

do Google Acadêmico sobre os termos chaves “espaços de aprendizagem na educação 

profissional e tecnológica”, “bibliotecas como espaços de aprendizagem na educação 

profissional e tecnológica” e “fotografia como instrumento de pesquisa em biblioteca” ou 

substituindo “biblioteca” por “espaços de aprendizagem”. 
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Em relação à primeira expressão identificou-se apenas um artigo de Oliveira et al. 

(2018) que conceitua espaços de aprendizagem como locais em que o conhecimento é 

trabalhado de forma presencial ou à distância, com o objetivo de facilitar o processo de 

aprendizagem. E como características, estes espaços precisam ser vinculados a conhecimentos 

organizados, procedimentos de ensino e aprendizagem de acordo com o público atendido e a 

utilização de técnicas para organizar o espaço. 

A respeito da segunda consulta, Hubner e Kuhn (2017) realizam um estudo teórico de 

revisão bibliográfica sobre os conceitos de biblioteca e de aprendizagem. Asseveram que as 

bibliotecas são espaços não formais de aprendizagem pois há intencionalidade entre seus 

frequentadores. Gasque e Casarin (2016) corroboram esse entendimento e o ampliam ao 

afirmarem que as bibliotecas podem ser espaços não apenas de acesso às informações, mas de 

produção de conhecimento através de atividades com o uso de recursos digitais e 

colaborativos. 

Os ensinamentos de Caputo (2001), Rodrigues (2018) e Borges (2008) esclarecem a 

importância de se educar o olhar do pesquisador para que não se limite a ver distraidamente, 

mas a atentar e enxergar a complexidade das coisas. Esses autores destacam o uso da 

fotografia na pesquisa em ciências humanas, por ser uma linguagem de comunicação que 

precisa ser descrita e organizada, a fim de proporcionar a análise adequada pela tematização 

das imagens. 

Este trabalho ganha importância por ter vinculação com área temática do evento que 

versa sobre a “Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo e Educação de 

Jovens e Adultos”, apresentando o estudo de locais diversos em a EPT pode ocorrer, 

apresentando a pesquisa sobre as bibliotecas como espaços de aprendizagem por meio da 

linguagem fotográfica. O estudo traz elementos que permitem ensejar novas investigações 

sobre a multiplicidade de locais em que a EPT se constitui como modalidade formal ou não-

formal de educação. 

Assim, o texto tem essa parte introdutória que trata do referencial teórico sobre os 

espaços de aprendizagem na EPT e o uso da fotografia como instrumento de pesquisa. 

Posteriormente, cada pesquisador aponta sua entrada em campo tomando como fundamento a 

pesquisa etnográfica para direcionar o olhar. Nesse mesmo ponto, descreve-se o contato com 

os sujeitos da pesquisa e suas impressões iniciais sobre o uso da fotografia na investigação, 

para depois apresentar as fotos selecionadas com a definição dos espaços e das atividades 
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realizadas, e por último realizar a análise com base nos elementos teóricos estudados na 

disciplina de Tópicos Especiais da EPT. 

 

2. Metodologia 

Os aspectos metodológicos da pesquisa se fundam no trabalho de campo etnográfico 

como abordagem, utilizando o diálogo inicial, a observação, o registro fotográfico e a análise 

dos dados pelos pesquisadores em locais diferentes. Beaud e Weber (2014) apontam a 

importância da etnografia por dar muito destaque ao trabalho de campo e como os mais 

humildes podem ter visibilidade ou a palavra. Assim, as bibliotecas e as pessoas que a 

frequentam, aqui consideradas espaços de aprendizagem podem ser pesquisadas e é 

considerada área de estudo, uma vez que também demonstrou ser uma temática pouco 

explorada na literatura. Essa escassez se acentua ainda mais se a coleta dos dados se dá por 

meio da fotografia e da pesquisa etnográfica. 

As três instituições pesquisadas possuem bibliotecas, mas com características 

diferentes e constituem-se no universo a ser pesquisado, e por seu turno, as fotografias dos 

espaços e das pessoas são a mostra trabalhada. No IFCE, o processo de registro fotográfico 

dos espaços que compõem a Biblioteca Engenheiro Diogo de Siqueira Campus Fortaleza foi 

bastante agradável, pois houve uma grande receptividade por parte de todos os sujeitos aos 

quais foram solicitadas as autorizações, naquela ocasião (diretora, servidores e usuários). 

Inicialmente, ao abordar cada um deles, foi-lhes feita uma breve apresentação pessoal do 

pesquisador e lhes explicitada a natureza do trabalho acadêmico que estava sendo realizado e 

os seus objetivos. Em seguida, procederam a assinatura do Termo de Autorização de Uso de 

Imagem, em respeito aos princípios éticos que regem a pesquisa científica, solicitação que foi 

prontamente atendida, sem qualquer resistência ou sinal de constrangimento. 

Quanto ao ângulo escolhido para cada fotografia, foram priorizados registros que 

evidenciassem os espaços visitados da maneira mais abrangente possível, ainda que nele 

fossem destacados os sujeitos com os quais se teve interação diretamente. Adicionalmente, 

destaca-se a preferência em registrar duas fotografias dos sujeitos abordados: no primeiro foi 

orientado a simularem a atividade que ali estavam realizando, antes da intervenção, e no 

segundo, foi dado a eles liberdade para ficarem mais à vontade, sorrir para a câmera, etc., de 

modo a destacar a receptividade que predominou em todas as interações sociais ali 

estabelecidas. 
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No IFPA, na Biblioteca professor Paulo de Tarso Rabelo Ribeiro, do Campus 

Bragança, foi solicitada a permissão e apresentada a pesquisa ao diretor do campus e depois 

aos servidores da biblioteca. Depois foram tiradas as fotos em que não apareciam pessoas, 

para que os freqüentadores vissem que alguém realizava os registros fotográficos. Quando, 

posteriormente os ângulos das fotografias teriam imagens de sujeitos, foi-lhes explicada a 

pesquisa e assinado o termo de uso da imagem. Como no Campus Fortaleza, utilizou-se a 

estratégia para que fossem fotografados em poses e depois em atividades que estavam 

realizando, mas sem um maior artificialismo, apenas tinham a informação que em 

determinado momento seriam fotografados pelo pesquisador. 

A feitura do processo de investigação ocorrido nas dependências da biblioteca 

professor Paulo Sarmento, no Instituto Federal do Amazonas (IFAM), Campus Manaus 

Centro, ocorreu sem maiores problemas. Por meio da abordagem direta, explicando que o 

motivo dos registros fotográficos seriam para compor um trabalho de mestrado, tanto o 

alunado como os demais sujeitos presentes neste espaço de aprendizagem aceitaram participar 

da presente pesquisa. Em termos estruturais, pode-se considerar que o ambiente analisado 

oferece boas condições de infraestrutura para o alunado do referido instituto. A começar pelas 

duas áreas disponibilizadas para estudo: uma primeira com uma boa quantidade de mesas e 

cadeiras para que os estudantes possam efetuar seu estudos; seguida de uma segunda 

composta de diversas estações de trabalho, cada uma delas equipada com um desktop para os 

discentes que queiram realizar suas pesquisas por meio do recurso eletrônico da internet. 

Outro ponto a ser destacado é o da climatização, o que é um quesito a ser considerado devido 

ao forte calor que faz na capital manauara. 

A abordagem junto aos alunos para tornar possível os registros fotográficos foi 

tranquila. Todos concordaram de livre e espontânea vontade em aparecer nas fotografias feitas 

no referido espaço de aprendizagem. Os discentes que aparecem executando suas tarefas 

rotineiras de aula são dos cursos de Química e de Física do referido instituto pesquisado. 

Foram feitos cerca de mais de 20 registros e os que aparecem aqui evidenciados neste estudo 

foram escolhidos em comum acordo com os demais integrantes da equipe responsável por 

esta produção textual. De modo geral, depreende-se que o espaço biblioteca possui relevância 

substancial na formação tanto do estudante de EPT como também das demais searas do 

conhecimento, seja fornecendo um ambiente sereno e propício para a realização de tarefas 

escolares, como também para a feitura de pesquisas que potencializem ainda mais o cabedal 

de saberes dos sujeitos em seu processo educacional e transformacional de vida. 
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3. Resultados/Discussões 

Para a descrição dos espaços de aprendizagem nos três institutos federais de educação, 

ciência e tecnologia, nos estados do Pará, Amazonas e Ceará, passaremos a dialogar com as 

fotografias a seguir, utilizando o olhar etnográfico para descrever os espaços pedagógicos na 

EPT e posterior análise das imagens, dialogando sobre as similitudes e diferenças. 

3.1 A biblioteca Waldir Diogo de Siqueira no IFCE, Campus Fortaleza   

Figura 1 – Entrada da biblioteca do IFCE e de estante de livros. 

Fonte: Francisco Chagas Torres de Oliveira (2018). 

Na primeira foto da figura 1, tem-se vista parcial da entrada da biblioteca no campus 

Fortaleza, IFCE, onde pode-se identificar o nome do engenheiro que paraninfa o espaço de 

aprendizagem. Apresenta rampa, parede revestida, corrimão, piso antiderrapante e portas de 

vidro com banner e quadro de aviso na entrada. Os detalhes demonstram ser um prédio novo e 

com acabamento muito bom, que indicam excelente estado de conservação. 

Na segunda fotografia da figura 1 do campus Fortaleza do IFCE indica o sentido de 

ser deste espaço de aprendizagem ao se visualizar um corredor de estantes de livros, com piso 

firme, iluminação apropriada e câmera de segurança no alto para evitar furtos. 

Figura 2 – Equipamentos de informática e cabines de estudos da biblioteca do IFCE 

Fonte: Francisco Chagas Torres de Oliveira (2018). 
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Na figura 2, na fotografia da biblioteca do IFCE, campus Fortaleza aparece 

equipamentos de informática com telas e teclados, para consulta do acervo pelos usuários em 

pé, já que não se consegue identificar cadeiras na imagem, conseguindo inferir que trata-se de 

acesso rápido a essas informações. Por estar próximo a porta de vidro, identifica-se também 

que podem estar localizados para facilitar seu manuseio. Na imagem, vê-se uma mesa com 

papeis, fios, um banner pela parte de trás e uma luminária de emergência na parede, na parte 

superior. 

A quarta fotografia, na Figura 2 do IFCE, traz imagens de estudantes em cabines de 

estudo individual, descrevendo a biblioteca como o local de consulta, leitura, empréstimos e 

dedicação aos estudos, caracterizando-se como espaço de aprendizagem, de maneira efetiva, 

com cadeira, bancadas para acomodação de materiais, livros e computadores, além de 

biombos para aumentar a concentração e não provocar a dispersão dos estudantes na 

realização das atividades. 

 

3.2 A biblioteca Paulo de Tarso Rabelo Ribeiro, IFPA Campus Bragança  

Na fotografia abaixo vê-se três estantes de livros, com globos terrestres, avisos nas 

prateleiras e um extintor de incêndio ao fundo, na parede. Em comparativo com a quantidade 

de estantes e seus espaçamentos de uma das fotos do IFCE, vê-se que trata-se de uma 

biblioteca de menor quantidade no acervo, e conseqüentemente, na quantidade de 

atendimentos aos usuários. 

 

Figuras 3 – Estantes e cabines de estudo 

Fonte: Robson de Sousa Feitosa (2018). 
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Na segunda fotografia do IFPA, campus Bragança, observa-se cadeiras, bancadas e 

biombos, muito semelhantes ao do IFCE, para estudo individual. Na imagem percebe-se 

avisos afixados na coluna e em cada espaço de estudo. 

Na terceira fotografia, identifica-se um espaço amplo, com várias cadeiras e mesas 

redondas para estudo em grupo, com janelas e divisórias com muitos cartazes fixados. Ao 

fundo uma equipe de alunos realizam uma atividade de estudo coletivo. 

Figura 4 – Jogos de mesas com cadeiras para estudo em grupo e terminais informatizados 

 
Fonte: Robson de Sousa Feitosa (2018). 

 

Nesta quarta fotografia no IFPA, campus Bragança, pode-se perceber cabines 

individuais com computadores, para pesquisa e estudo. Apresentam bancada, cadeiras e 

divisórias que separam cada equipamento e estudante de outros. 

 

3.3 A biblioteca Paulo Sarmento no IFAM, Campus Manaus Centro  

No IFAM, Manaus Centro a fotografia, de maneira similar apresenta espaços 

individuais de estudo, com cadeiras, bancadas e biombos para preservar a privacidade de cada 

usuário da biblioteca em atividades de leitura, concentração e uso de equipamentos 

individuais particulares. Na imagem estudantes com mochilas e outros pertences usam este 

espaço de aprendizagem. 

Figura 5 – Cabines de estudo individual e estantes de livros 

 

Fonte: Ronison Oliveira da Silva (2018). 
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Na segunda fotografia, tem-se uma vista parcial das estantes com livros e tarjetas 

identificadoras das prateleiras, demonstrando, pela proximidade das estantes que o espaço é 

bastante ocupado pelas mesmas. 

Figura 6 – Mesas com cadeiras para estudo em grupo e computadores individuais 

 

Fonte: Ronison Oliveira da Silva (2018) 

 

Nesta imagem identificam-se mesas quadradas de estudo coletivo, próximas a cabines 

individuais de estudo. Na mesa os estudantes lêem, escrevem e manuseiam cadernos e livros. 

Ao fundo um estudante estuda em computador pessoal, em um espaço individualizado e outro 

estuda em uma mesa de trabalho em grupo. 

Na quarta fotografia percebe-se o uso de equipamentos de informática individuais, 

onde os alunos podem realizar atividades de pesquisa individual ou de construção de textos 

para duas atividades de sala de aula. Neste espaço de aprendizagem dentro da biblioteca, vê-

se cadeiras, bancadas e equipamentos, mas sem as divisórias individuais como no IFCE e no 

IFPA. 

 

4. Considerações Finais 

Os espaços de aprendizagem na EPT, carregam similitudes com outros espaços, em 

outras instituições. Entretanto, trazem também o diferencial de procurar marcar esses espaços 

como articuladores de práticas integradoras, que envolvam trabalho, ciência, cultura e 

tecnologia. As bibliotecas como espaços de aprendizagem, dentro de instituições de EPT, em 

três estados do Brasil, estão encorpadas de significados, marcadas pela preocupação do 

conhecimento, seja em sua produção, a divulgação ou a guarda. Assim, esses espaços de 

aprendizagem se assemelham por Oliveira et al (2018) que os conceitua como locais em que o 

conhecimento pesquisado diretamente nos livros ou por meio virtual, objetivando facilitar o 

processo de aprendizagem desenvolvido na EPT. 
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Ao observarmos essas fotografias das três bibliotecas, percebemos que os olhares dos 

pesquisadores estão direcionados por suas experiências nesses espaços, seja como servidores, 

caso de dois deles, ou discente, o outro pesquisador. Essa história pessoal dos pesquisadores 

marca suas escolhas ao direcionarem seus focos na captura das imagens. Da mesma forma a 

linguagem fotográfica utilizada no texto é direcionada pela necessidade de construção de uma 

atividade avaliativa. Assim, o olhar para os focos e as escolhas realizadas das fotos para as 

análises estão carregadas de sentidos específicos, procurando educar o olhar e a consciência 

sobre aspectos singulares que merecem serem destacadas para interpretar os espaços de 

aprendizagem como as bibliotecas. 

Por outro lado, como destaca Ciavatta (2012) as fotografias são uma espécie de 

mediação, como um tipo de linguagem para se compreender melhor como os espaços de 

aprendizagem podem ser diversos, dentro da EPT. As três realidades estudadas dizem respeito 

a tempos e espaços específicos. A presença de aparelhos de informática nas três bibliotecas 

revela que os acervos podem ser acessados por meio físico, como tradicional, mas 

demonstram também que a realidade hoje está mediada por equipamentos que permitem 

leitura, guarda e produção, por meio digital, reafirmando Gasque e Casarin (2016). 

As bibliotecas se configuram como espaços diferentes daquelas de outros tempos, 

apesar de carregarem a forma convencional de acesso ao conhecimento. Elas são também 

lugar de encontro de sujeitos, realizando atividades diversas. E são também espaços de estudo 

individual, estruturados para o conforto e segurança na realização das atividades na biblioteca. 

Esses lugares individuais são agora com mais privacidade e particularizados, com boa parte 

do que aprendemos na sociedade capitalista. 

Essas estruturas ditam que os sujeitos, usuários desses espaços de aprendizagem, 

aprendam como trabalhar em grupo, e a biblioteca proporciona isso (HUBNER; KUHN, 

2017). Expressam que o estudo particularizado é importante para a formação das pessoas 

viverem em sociedade. Assim como, são apresentados meios tecnológicos para aprendizagem. 

Entretanto, estas características carregam um discurso ideológico, que quer impregnar nos 

sujeitos freqüentadores desses espaços determinados tipos de comportamento, pois precisam 

aprender a trabalhar em equipe e de maneira individual com concentração. Além de que não 

podem ser analfabetos tecnológicos nos dias de hoje, em que as pessoas são altamente 

dependentes da tecnologia. 

Identificando pela linguagem fotográfica utilizada, há uma padronização arquitetônica 

para moldar ou impor comportamentos nesses espaços de aprendizagem, cabe-nos utilizar os 
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ensinamentos de Alves (2013) para se desvelar que esses cotidianos escolares estão impressos 

de uma ideologia que perpassa toda a vida em instituições de EPT. 

E ao se perceber o escamoteamento da realidade, que à primeira vista parece comum 

ou banal, é possível realizar um estranhamento dessa mesma realidade, a partir do olhar 

retratado nas fotografias. Para fazer isso é preciso um distanciamento dessa mesma realidade 

que se está imerso e com fundamentos teóricos apropriados ir tateando nos detalhes e nas 

leituras para realizar uma reflexão crítica em profundidade. 

Este trabalho de pesquisa alcançou o objetivo de descrever e analisar as bibliotecas 

como espaços de aprendizagem em três institutos, identificando as semelhanças e 

singularidades. E, considerando as limitações em bases de dados sobre investigações sobre a 

temática, indica-se a área de estudo como sugestão de outras pesquisas, para ampliar os locais 

em que a EPT pode ser construída como uma modalidade da educação. 
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Resumo 

O estágio supervisionado é um componente curricular obrigatório na maior parte dos cursos técnicos 

integrados ao ensino médio. Todavia, muitas vezes os estudantes não o compreendem como uma ação 

pedagógica que relaciona a teoria com a prática, sendo considerado apenas como etapa que deve ser 

cumprida. Nesta perspectiva, é fundamental demonstrar e conscientizar os estudantes sobre a 

importância da realização do estágio supervisionado para a sua formação. Sendo assim, o presente 

texto tem como objetivo apresentar uma discussão teórica sobre o desenvolvimento de um guia 

instrucional que pode auxiliar os estudantes na realização do estágio supervisionado enquanto ação 

pedagógica no currículo de um curso técnico integrado ao ensino médio. A pesquisa é pautada na 

abordagem qualitativa do tipo revisão de literatura e tem no diálogo o principal critério da prática 

pedagógica. O guia abarca concepções de trabalho inerentes ao modo de produção capitalista e como 

estas se refletem na construção do trabalhador, legislação e regimentos internos quanto a organização 

do estágio, objetivos, entre outros assuntos. Logo, a finalidade é fazer com que o estudante reconheça 

quais atividades contribuem para o seu desenvolvimento profissional, bem como comportamentos que 

devem ser adotados para aproveitar as oportunidades de aprendizagem. 

 

Palavras-Chave: Prática pedagógica, Educação Profissional e Tecnológica, Ensino Técnico, 

Material didático 

 
Abstract 

The supervised internship is a mandatory curricular component in most technical courses integrated to 

high school. However, students often do not understand it as a pedagogical action that relates theory to 

practice, being considered only as a stage that must be fulfilled. In this perspective, it is essential to 

demonstrate and raise students' awareness of the importance of carrying out the supervised internship 

for their training. Thus, this text aims to present a theoretical discussion on the development of an 

instructional guide that can assist students in carrying out the supervised internship as a pedagogical 

action in the curriculum of a technical course integrated with high school. The research is based on the 

qualitative approach of the literature review type and has in dialogue the main criterion of pedagogical 

practice. The guide covers concepts of work inherent to the capitalist mode of production and how 

these are reflected in the construction of the worker, legislation and internal regulations regarding the 

organization of the internship, objectives, among other issues. Therefore, the purpose is to make the 

student recognize which activities contribute to their professional development, as well as behaviors 

that must be adopted to take advantage of learning opportunities. 

Keywords: Pedagogicalpractice, Professional and Technological Education, Technical education, 

Courseware 
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1. Introdução 

A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica foi instituída pela Lei nº 

11.892, de 29 dezembro de 2008, tendo entre suas finalidades e características a oferta de 

educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, entendendo esta 

como um processo educativo e investigativo. Nos Institutos Federais que compõem a rede, 

determina-se que ao menos 50% das vagas ofertadas sejam na forma de educação técnica de 

nível médio, prioritariamente na forma integrada (BRASIL, 2008a). 

Na sociedade brasileira há dois projetos educacionais em disputa: o que busca a 

conformação da educação à realidade instituída e o que busca a superação do status 

estabelecido em prol de uma sociedade diferente que tenha o ser humano como princípio. O 

ensino técnico integrado ao ensino médio se insere na segunda opção, por proporcionar a 

formação técnica aliada ao acesso a ciência e cultura, articulando as dimensões do fazer e 

pensar (ARAUJO, 2010). 

A educação integrada tem o trabalho como princípio educativo, integrando teoria e 

prática. O trabalho, nesta perspectiva, é fundamentado em seu sentido ontológico, 

considerando o processo histórico de produção da vida social, que envolve aspectos 

econômicos, políticos, cultural e social. Portanto, todo conhecimento produzido resulta do 

trabalho humano, de sua ação no mundo, sendo a ciência básica necessária ao entendimento 

da estruturação dos processos produtivos (RAMOS, 2012).  

Desta forma, busca-se superar a educação profissional instrumenta Dora e 

fragmentadora dos saberes que desvinculada a teoria da prática, bem como a educação 

propedêutica direcionada para a aprovação em vestibulares. A educação integrada proposta, 

vincula-se a uma formação que permita ao estudante entender os conhecimentos científicos 

envolvidos nos processos de produção, proporcionando uma educação que articule ciência, 

trabalho e cultura (CIAVATTA, 2012). Ademais, o processo de ensino-aprendizagem deve 

ser orientado pela indissociabilidade entre teoria e prática, interdisciplinaridade e 

contextualização (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2012). 

A integração entre teoria e prática é aplicada de várias maneiras na execução do 

currículo dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, como: discussões, aulas de 

laboratório, aulas práticas, visitas técnicas, estágio supervisionado, projetos de pesquisa e 

extensão, entre outros. O estágio supervisionado é uma oportunidade para o estudante 
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vivenciar a profissão correlacionando o aprendizado escolar com o do trabalho e, assim, 

estabelecendo uma relação entre teoria e prática, com base nas disciplinas cursadas durante 

sua formação (SILVA; GASPAR, 2018). 

A Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, define o estágio como “ato educativo 

escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o 

trabalho produtivo de educados que estejam freqüentando o ensino regular” (BRASIL, 

2008b). Complementado, a lei indica que o estágio “visa ao aprendizado de competências 

próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o 

desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho”.  

O estágio é um componente curricular obrigatório na maior parte dos cursos técnicos 

integrados ao ensino médio. Todavia, muitas vezes os estudantes não o compreendem como 

um ato educativo que coaduna a teoria e prática, sendo considerado apenas como etapa que 

deve ser cumprida ou uma forma de conseguir uma vaga no mundo do trabalho. Souza (2018) 

aponta que os estudantes têm uma visão imediatista e pragmática, entendendo o estágio como 

uma atividade prática monitorada, uma forma de colocar em prática o que foi aprendido, bem 

como de aumentar sua empregabilidade. Um dado relevante trazido por sua pesquisa é o fato 

de que 19,8% dos estudantes não sabiam ou não tinham clareza sobre o que é o estágio 

supervisionado. O autor indica também que há uma dissociação entre teoria e prática na 

compreensão dos estudantes quanto ao estágio, de forma que desconhecem o potencial 

formativo desse componente curricular. 

Mesmo com a enorme relevância que o estágio tem na formação técnica, esta vem 

cada vez mais perdendo sua função, devido à grande dificuldade de entendimento das partes 

envolvidas, ou seja, estudantes, concedentes de estágio e comunidade escolar em geral, sobre 

o verdadeiro valor do estágio. Para os estudantes o estágio é apenas uma atividade 

burocrática, um simples cumprimento de horas para obter a aprovação no curso (CIT; 

DAVID, 2014). 

Nesta perspectiva, é fundamental demonstrar e conscientizar os estudantes sobre a 

importância da realização do estágio supervisionado para a sua formação e uma maneira para 

discutir esse tema com os alunos é por meio da utilização de guias instrucionais. Daltro Filho 

(2019) relatou a existência de uma série de saberes técnicos, que precisam ter sua 

aprendizagem organizada e os guias instrucionais são relevantes para a organização do 

processo de ensino-aprendizagem. Guias com conteúdos didáticos subsidiam as ações dos 
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professores e ajudam a direcionar a atuação, sem necessariamente ter uma aplicação 

padronizada.  

Sendo assim, esse trabalho tem como objetivo apresentar uma discussão teórica sobre 

o desenvolvimento de um guia instrucional que pode auxiliar os estudantes na realização do 

estágio supervisionado enquanto ação pedagógica no currículo de um curso técnico integrado 

ao ensino médio. 

 

2. Metodologia 

A pesquisa é pautada na abordagem qualitativa do tipo revisão de literatura e tem no 

diálogo o principal critério da prática pedagógica. Conforme Hohendorff (2014) este tipo de 

pesquisa tem como característica a análise de bibliografias que já foram publicados, atentando 

para estudos no assunto versado. Assim, os artigos de revisão de literatura têm a função de 

informar aos leitores a situação em que se encontram determinados campo de pesquisa. Além 

disso, reconhecem relações, contradições, lacunas, inconsistências e sugere recomendações 

para a resolução de problemas. 

Para o seu desenvolvimento, foi considerado os apontamentos de Moraes et al. (2019) 

para o papel dialógico e reflexivo que o pesquisador deve assumir na construção de novos 

conhecimentos e práticas que emergem das mudanças na sociedade em que está inserido, 

cabendo a ele optar pela metodologia que melhor viabilizará a construção de sua pesquisa, 

seja na construção de novas informações ou de ampliação do conhecimento já existente.  

 

3. Resultados/Discussões 

Os resultados obtidos foram divididos em dois tópicos que discutem a possibilidade de 

elaboração de um guia instrucional que pode contribuir com a realização do estágio 

supervisionado enquanto ação pedagógica, sendo: 1) A proposta de criação do Guia de 

Orientação ao Estagiário, relacionando-o com os princípios da Educação Profissional e 

Tecnológica e a metodologia utilizada para sua construção. 2) Possibilidades de práticas 

educativas a partir do Guia do Estagiário, faz uma discussão a respeito da utilização 

pedagógica do material. 

1) A proposta do Guia de Orientação ao Estagiário 

Parte-se da premissa que o trabalho como princípio educativo é o ponto fundamental e 

estruturante da proposta vinculada à Educação Profissional e Tecnológica. Kuenzer (2000) 
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apresenta o trabalho como práxis humana, ou seja, como a ação do ser humano sobre o mundo 

visando atender as suas necessidades. Contemporaneamente, tal ação exige o domínio de 

conhecimentos diversos, articulados entre si, para atender aos problemas que se apresentam 

na prática social e produtiva. Desta forma, a autora defende que o ensino médio deve 

proporcionar aos trabalhadores uma formação que os permita ser “[...] capaz de ser político e 

produtivo, atuando intelectualmente e pensando praticamente; um trabalhador crítico, criativo 

e autônomo intelectual e eticamente [...]” (KUENZER, 2000, p. 50). 

Kuenzer (2000) explica que o conhecimento deve permitir a ação na realidade, 

transformando-a por meio da atividade. No entanto, a prática precisa passar por um trabalho 

intelectual que envolve análise, interpretação e elaboração de sínteses que permitam a 

construção de um conhecimento sobre a realidade. E todo o processo de elaboração de 

conhecimento passa necessariamente pela mediação da linguagem, seja o já consolidado ao 

longo da história ou o que o estudante constrói na escola. 

Nesse sentido, Freire (2018) aponta para a importância da dialogicidade na prática 

educativa. A palavra enquanto ação refletida é práxis, implicando necessariamente ação e 

reflexão para um diálogo verdadeiro e transformador da realidade. Tem-se o diálogo como 

prático essencial no processo de aprendizagem, reconhecendo no outro alguém que traz um 

conhecimento e um saber que deve ser respeitado. Nesse diálogo, é essencial incluir o pensar 

crítico sobre a realidade, a reflexão sobre a condição em que se está ou virá a estar, de forma a 

estar consciente das oportunidades de transformação em si e no mundo. 

Partindo de tais pressupostos, a construção do Guia de Orientação ao Estagiário, que 

tem como perspectiva a apresentação dos aspectos inerentes à prática do estágio em um curso 

técnico integrado. Visa indicar seus objetivos, o que se espera do estagiário, mas também 

responder aos questionamentos que o sujeito que ingressará no estágio possui. Portanto, sua 

construção deve utilizar da linguagem dialógica, buscando uma maior aproximação do leitor, 

mas sua organização deve permitir a execução no formato de oficina, uma vez que conta com 

atividades práticas e reflexivas. 

David et al. (2014) aponta a importância, na construção dos materiais didáticos, de 

simular um diálogo entre quem escreve e quem lê, o que subentende compreensão mútua e 

construção de um saber coletivo. Quando pensados para a educação à distância, ou mesmo em 

um material auto instrucional, deve-se pensar em um produto flexível e adaptável, que atenda 

as demandas de diferentes grupos. Atividades em grupo, pesquisas com entrevistas e reflexões 
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sobre situações concretas são exemplos de propostas que articulam conhecimentos e práticas, 

aproximando da realidade de quem lê, ou participa de uma oficina. 

Desta forma, para a construção do Guia, tem-se como premissa a perspectiva de uma 

educação transformadora, em que os estudantes terão a oportunidade de refletir sobre a 

perspectiva do estágio em suas múltiplas influências, construindo conceitos e elaborando um 

conhecimento sobre a prática a que estarão envoltos, sempre partindo de suas concepções, 

dúvidas e questionamentos. 

Para atingir tal objetivo, pode se utilizar da proposta de Saviani (1999), que apresenta 

um método composto por momentos que se articulam de forma orgânica. Inicia-se com a 

Prática Social, momento em que estudante e professor estão em níveis de conhecimento e 

experiências diferentes quanto ao assunto a ser trabalhado. Segue-se para a Problematizarão, 

quando se verifica quais problemas precisam ser resolvidos na prática social e quais 

conhecimentos serão necessários. Na seqüência há a Instrumentalização, com a transmissão 

direta ou indireta dos instrumentos teóricos e práticos necessários para a análise e possível 

resolução do problema. Chega-se à Catarse momento em que se efetiva a apropriação das 

ferramentas necessárias, mesmo que parcialmente, pelos estudantes. Finaliza-se com o retorno 

a Prática Social, em que os sujeitos do início já não são mais os mesmos: os estudantes tendo 

se instrumentalizado e se aproximado da compreensão do professor quanto ao assunto, 

enquanto que o docente passa a compreender também os sujeitos envolvidos no processo em 

relação ao entendimento da prática social.  

Quanto à organização das oficinas, Candau (2013) apresenta duas características 

fundamentais: a presença de trabalho coletivo e a integração entre teoria e prática no processo. 

Orienta atender, na elaboração, quatro dimensões: ver, saber, comprometer-se e celebrar. Ver 

relaciona-se com conhecer o contexto e o conhecimento anterior dos alunos. Saber relaciona-

se com o conhecimento que será repassado, que preferencialmente deve se relacionar com a 

experiência dos estudantes. Comprometer-se se relaciona com o compromisso, simbólico ou 

efetivo, dos estudantes com o conhecimento e seu uso na transformação social. Celebrar 

relaciona-se com o entusiasmo que deve estar presente a todo o momento. 

Ferreira e Moura Neto (2019), no desenvolvimento da construção de suas oficinas, 

relacionaram as etapas proposta por Saviani e Candau com a seguinte articulação: a dimensão 

Ver relaciona-se com a Prática Social e a Problematizarão; a dimensão Saber relaciona-se 

com a Instrumentalização; a dimensão Comprometer-se relaciona-se com a Catarse e retorno 
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à Prática Social. A dimensão Celebrar indica mais uma postura de como conduzir todo o 

processo, perpassando todas as etapas anteriores. 

Candau (2013) explica que tais dimensões se articulam em três momentos. Inicia-se 

com a Sensibilização em que a dimensão Ver é contemplada, aproximando os estudantes da 

temática a serem trabalhada, devendo ser utilizados atividades que evidenciem os 

conhecimentos trazidos pelos alunos, para partir dessa realidade no segundo momento. O 

Aprofundamento, que contempla a dimensão Saber, é o momento em que o conhecimento 

novo é apresentado. É importante atividades que permitam a articulação entre conhecimentos 

prévios e o novo/aprofundado, além de perguntas provocativas que induzam reflexão nesse 

sentido. O trabalho em grupo é valorizado. Finaliza-se com o momento do Compromisso, em 

que se devem proporcionar atividades que tragam a reflexão sobre compromissos possíveis de 

serem estabelecidos coletivamente ou de forma individual.  

A construção do Guia do Estagiário conforme explicitado deve enfatizar a coerência 

com a proposta de educação integrada, orientando os estudantes à reflexão sobre sua prática, a 

troca de experiências e a construção de sua autonomia quanto ao desenvolvimento de uma 

atividade que contribua com sua formação. 

2) Possibilidades de práticas educativas a partir do Guia do Estagiário 

Quando se pensa no começo das atividades de ensino dos Trabalhadores, elas ocorriam 

em oficinas dos Mestres de ofícios e na prática a pessoa desenvolvia suas atividades e 

aprendia como fazer. Hoje, na maior parte dos casos, mesmo filhos de trabalhadores iniciam a 

participação no mundo do trabalho apenas ao final do ensino médio ou ainda após o ensino 

superior, com sua formação desvinculada da realidade da prática nas empresas e instituições. 

Questões como relações interpessoais, aspectos hierárquicos, organização do tempo, código 

de vestimenta, jargões técnicos, entre outros aspectos inerentes a uma profissão são 

apreendidos a partir da sua inserção no mundo do trabalho. 

O Guia do Estagiário se justifica quando se considera a importância da prática no 

processo educativo e o estágio como uma das formas como ela é executada em projetos de 

cursos de educação técnica de nível médio integrado. Além desse aspecto, é preciso 

considerar que, em geral, o estágio configura-se como o primeiro contato que o estudante tem 

com o mundo do trabalho na área em que está cursando sua formação técnica, além de ser a 
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primeira experiência nos aspectos que envolvem o trabalho, tornando relevante orientação que 

permitam o melhor desempenho desta atividade. 

Berbel (2011) explica que os estudantes nem sempre se envolvem de forma 

espontânea ou autônoma nas atividades propostas pela escola, o que torna necessário 

diversificar a forma de trabalhar para conseguir atingir um maior grupo de estudantes, uma 

vez que nem todos alcançam o nível de aprendizagem ou comprometimento esperado ao 

mesmo tempo. Por isso, considera-se importante que o Guia do Estagiário possa ser utilizado 

como material auto-instrucional, apresentado em formato digital, ou conduzido por um 

mediador no formato de Oficina. Assim, o estudante pode ter um recurso disponível sem 

precisar esperar pela organização de uma oficina pela instituição, o que implica em um 

estudante autônomo e que já tenha desenvolvido a prática de buscar os conhecimentos 

necessários ao desempenho de suas atividades. Como nem todos os estudantes chegam a essa 

autonomia ao mesmo tempo, será importante a oferta do material no formato de oficina em 

diferentes momentos ao longo do ano para atender ao público heterogêneo característico de 

escolas em geral. 

Ramos (2008) aponta que a formação profissional na perspectiva integrada deve 

contribuir para que o estudante compreenda a dinâmica sócio-produtiva atual, em suas 

múltiplas determinações e influências, permitindo uma atuação profissional autônoma e 

crítica. Nesse sentido, o Guia do Estagiário, ao trazer o que se espera de um estagiário, deve 

incluir propostas de atividades que apresentam as concepções de trabalho inerentes ao modo 

de produção capitalista e como estas se refletem na construção do trabalhador. Aspectos como 

legislação e regimentos internos também devem ser abordados quanto a seus efeitos sobre a 

forma de organização do estágio. Pode-se pensar em uma ação que integre os docentes do 

curso nessa etapa, convidando professores da área de sociologia, filosofia ou mesmo história 

para conduzir essa etapa. 

Ao esclarecer os objetivos do estágio, pretende-se instrumentalizar o estudante de 

forma a reconhecer quais atividades contribuem potencialmente para seu desenvolvimento, 

bem como comportamentos que devem ser adotados para aproveitar as oportunidades de 

aprendizagem. Os estudantes precisam ter claro que, no mundo do trabalho, espera-se que ele 

seja capaz de refletir sobre sua ação, voltando aos conhecimentos que construiu dentro da 

escola, em atividades teóricas e práticas, e analisar as articulações, contradições e 

complementaridades que existem na execução do estágio. No entanto, como explica Ramos 
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(2008), é necessário ter a clareza que as atividades desenvolvidas durante o estágio não têm 

como fim o mercado, mas sim os sujeitos, ou seja, o estágio não como acesso ao mundo do 

trabalho, mas sim como uma etapa de aprendizagem. 

Conforme explica Araújo (2010), teoria e prática possuem uma relação de autonomia e 

dependência, são elementos inseparáveis que compõem a práxis, entendida como atividade 

teórico-prática. Há a necessidade de um engajamento político-social de estudantes e docentes, 

para que se possa ir construindo condições de participar ativamente de todas as esferas da 

prática social, o que inclui a produtiva, contribuindo com o projeto mais amplo de 

transformação da sociedade por meio de sua emancipação e atuação critica. Busca-se 

contribuir com a promoção desse engajamento com as atividades propostas no Guia. 

A oficina seria igualmente válida, a ser aplicada por docentes, para que àqueles que 

não tiveram a oportunidade de orientar estudantes possa dialogar com os que já tiveram, 

compartilhando experiências e oportunizando a construção de um trabalho interdisciplinar não 

só nessa prática, como também em outros momentos do percurso formativo. Como explica 

Freire (1996), o processo de ensinar exige do docente, entre outras coisas, a reflexão crítica 

sobre a prática, a consciência do inacabamento do conhecimento, da disponibilidade ao 

diálogo.  

A participação na oficina pelos docentes pode colaborar com um espaço para o 

desenvolvimento ou exercício dessas capacidades. Além disso, atividades como a proposta 

podem colaborar com a superação da visão dicotômica que faz com que os educadores sejam 

divididos entre professores de formação geral e professores de formação técnica. O processo 

de formação proposto pela educação integrada envolve uma aproximação entre as ações nas 

diferentes unidades curriculares de forma a visualizar o conjunto que compõe o currículo 

(ARAUJO, 2010). 

 

4. Considerações Finais 

A proposta de educação integrada envolve o comprometimento de toda a comunidade 

com a construção de uma prática pedagógica que articule teoria e prática, buscando construir 

uma educação que integre cultura, trabalho e ciência, superando o conhecimento fragmentado 

ou meramente instrumentado. 

O estágio curricular é um componente do currículo que permite ao estudante vivenciar 

a teoria e prática construída na escola e no mundo do trabalho. Considera-se fundamental 
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estimular os estudantes à reflexão sobre sua prática, a troca de experiências e a construção de 

sua autonomia. Sem tal reflexão, corre-se o risco de que a atividade desenvolvida no estágio 

se configure como uma prática desprovida da construção de conhecimentos contextualizados, 

sendo apenas a mera repetição de ações mecanizadas. 

A proposta do Guia do Estagiário é um primeiro passo na exploração do potencial 

educativo do estágio, sendo necessária a articulação entre docentes, orientadores e 

supervisores para que as atividades e reflexões estejam presentes a todo o momento. 
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Área Temática II: Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

Este trabalho provoca algumas reflexões sobre a Educação nos territórios rurais, considerando o 

contexto da atual crise sanitária- COVID-19. Neste sentido, objetiva-se investigar as percepções sobre 

a educação em tempos de pandemia no contexto da Escola rural José Ferreira Farias, localizada na 

comunidade São Pedro do Crauateua, São Miguel do Guamá- PA. Bem como entender o contexto da 

educação ofertada em período de Pandemia aos estudantes camponeses, na visão da comunidade 

escolar e analisar e Sistematizar os dados coletados e por fim discutir de que forma esse método 

contribuiu ou não para a aprendizagem do estudante camponês. Para alcançar os objetivos deste 

estudojulgou-se necessário a aplicação de um questionário, para verificar a confirmação ou não das 

asserções propostas. Trabalhou-se com questionários semi-aberto, com o intuito de obter informações 

acerca das percepções dos sujeitos pesquisados em relação ao ensino ofertado no cenário de 

enfrentamento ao Corona vírus. O questionário foi respondido por meio de vídeo e áudio enviados 

pelo aplicativo social WhatsApp. Ao final deste estudo foi possível inferir que a Educação que chega 

nos territórios rurais ainda está muito distante do modo de vida dos sujeitos que estudam e trabalham 

no campo e continua ancorada em uma perspectiva colonial. 

 

Palavras-Chave: Educação do Campo, pandemia, estudantes camponeses, aprendizagem.  

 

 

Abstract:  

This work causes some reflections on Education in rural territories, considering the context of the 

current health crisis - COVID-19. In this sense, the objective is to investigate perceptions about 

education in times of pandemic in the context of the José Ferreira Farias rural school, located in the 

São Pedro do Crauateua community, São Miguel do Guamá- PA. As well as understanding the context 
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of education offered in pandemic period to peasant students, in the view of the school community, 

analyzing and systematizing the data collected and finally discussing how this method contributed or 

not to the learning of the peasant student. In order to achieve the objectives of this study, it was 

considered necessary to apply a questionnaire to verify whether or not the proposed assertions were 

confirmed. We worked with semi-open questionnaires, in order to obtain information about the 

perceptions of the researched subjects in relation to the teaching offered in the scenario of confronting 

the Corona virus. The questionnaire was answered by video and sent by the social application 

WhatsApp. At the end of this study, it was possible to infer that the Education that arrives in rural 

territories is still very far from the way of life of the subjects who study and work in the field and 

remains anchored in a colonial perspective. 

 

Keywords: Rural education, pandemic, peasant students, learning. 

 

1. Introdução 

A muito tempo se discute educação como uma possibilidade de alcançar justiça social, 

garantir direitos e possibilitar mudanças positivas na vida de sujeitos que são atravessados por 

diversas opressões sociais. 

Neste sentido, é impensável sonhar com igualdade/oportunidade para os povos dos 

rios, dos campos e das florestas sem proporcionar para os diferentes sujeitos que compõe 

esses espaços uma educação crítica, que contemple as particularidades de cada educando, 

sobretudo respeite e valorize sua cultura/ vivencia. 

Ao se tratar de educação e justiça social é indispensável trazer para o debate a 

desigualdade que atravessa os cidadãos que contam com a educação pública. Contudo, esses 

diálogos, pouco contemplam, ainda, a educação dos brasileiros que moram e trabalham no 

campo. O que torna imprescindível que o mundo acadêmico se debruce com lupa diante dessa 

problemática e incentive pesquisas que possibilitem reflexões acerca da importância da 

Educação do Campo.  

 No contexto atual de enfrentamento do novo vírus da Covid-19, a Educação dirigida 

para os alunos/as dos territórios rurais tem apresentado sérios riscos, no que diz respeito a 

falta de planejamentos e preocupação com a garantia de um ensino significativo para os 

educando pertencentes as comunidades camponesas. A periculosidade do vírus torna-se mais 

preocupante ao considerar que o “representante” da população pouco tem se importado com a 

vida dos brasileiros, especialmente dos povos das comunidades tradicionais
2
. 

Nesta perspectiva, este estudo surge com o intuito de investigar as percepções sobre a 

educação em tempos de pandemia no contexto da Escola rural José Ferreira Farias, localizada 

                                                           
2
Ver artigo de Evandro Medeiros e Salomão Hage: “Em tempos de pandemia e autoritarismo político:  

“O movimento de educação do campo re-existe na luta pela democratização do estado e ampliação de direitos”. 
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na comunidade São Pedro do Crauateua, São Miguel do Guamá- PA. Assim como entender o 

contexto da educação ofertada em período de Pandemia aos estudantes camponeses, na visão 

da comunidade escolar, analisar e Sistematizar os dados coletados e por fim discutir de que 

forma esse método contribui ou não para a aprendizagem do estudante camponês. 

 As impressões que este estudo apresenta foram feitas a partir da análise do discurso 

de um professor que atua na escola José Ferreira Farias, a mãe de um aluno matriculada na 

referente instituição e umestudante também da instituição. 

Vale salientar que esta pesquisa nasceu a partir de uma atividade direcionada no curso 

de Pós-Graduação em nível de Especialização em Educação do Campo e Desenvolvimento 

Sustentável na Amazônia, ofertada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Pará- Campus Castanhal, na disciplina Currículo e prática pedagógica no Campo.  

Este estudo representa, portanto, um desejo latente de colaborar com a formação 

crítica e social dos meninos e meninas que caminham nas terras solitárias das comunidades 

camponesas da Amazônia paraense, sobretudo descortinar que educação é oferecida para 

esses sujeitos no momento que o mundo enfrenta o medo do novo vírus que tem oferecido 

mortes diversas à sociedade.  

 

2. Metodologia 

A escola José Ferreira Farias está localizada na Comunidade Rural São Pedro do 

Crauateua, pertencente ao município de São Miguel do Guamá- PA, e fica acerca de 34 km 

longe da sede do município, região do Nordeste paraense. 

Estudos como o de Marim e Castro (1999) confirmam: “Subindo o Mojú e o Capim, e 

outros dessa extensa rede hidrográfica conformadora da região e ilhas do delta do estuário 

amazônico, concentrava-se a mais expressiva presença da colonização, ao lado da costa 

nordeste da Província (MARIN e CASTRO, 1999, p. 90)”.A comunidade rural São Pedro do 

Crauateua, foi território de negros escravizados que serviam alguns poucos brancos que 

moravam, naquela época, na região.  

A escola é denominada escola pólo, por direcionar as práticas pedagógicas as escolas 

que vivem em seu entorno, nas comunidades vizinhas. "O pólo de educação a distânciaé o 

local devidamente credenciado pelo MEC, no país ou no exterior, próprio para o 

desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas relativas aos 

cursos e programas ofertados a distância" (PORTAL MEC). A referida instituição oferece 
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turmas de Educação infantil, ensino fundamental menor e maior, além de aulas voltadas para 

jovens e adultos (EJA).  

 

3. Trajetória Metodológica 

Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo. Em relação à pesquisa qualitativa, ela 

faz referência mais a seus fundamentos epistemológicos do que propriamente a 

especificidades metodológicas (SEVERINO, 2007). 

Para alcançar os objetivos deste estudo julgou-se necessário a aplicação de um 

questionário, para verificar a confirmação ou não das asserções propostas. Trabalhou-se com 

questionários semi-aberto, com quatro questões norteadoras, aplicadas com objetivo de obter 

informações acerca das percepções dos sujeitos pesquisados em relação ao ensino ofertado no 

cenário de enfrentamento à Corona vírus. 

O uso do questionário deve-se aos benefícios que ele traz no sentido de facilitar a 

interação entre o sujeito pesquisado e as questões da pesquisa. Na perspectiva de Gonzáles 

Rey (2005) esse método representa um sistema de indutores pensados para facilitar a 

expressão da maior quantidade de informações por parte do sujeito, que é obtida por meio de 

perguntas que possam ter um caráter complementar na expressão da informação sobre o 

estudado. 

Nesse sentido o questionário foi fundamental no processo da referida pesquisa, pois 

trouxe os elementos essenciais da pesquisa. O questionário foi respondido via aplicativo 

social (Whatzapp), com duração de poucos minutos 
3
. 

Para a realização desta pesquisa foram utilizados produtos de papelaria (papel, lápis, 

caneta, borracha) além de aparelhos de informática como computador e celular.   

Como outrora já foi descrito, a pesquisa aconteceu na Escola Municipal de Ensino 

Infantil e fundamental José Ferreira Farias, comunidade São Pedro do Crauateua, São Miguel 

do Guamá- PA, Amazônia paraense. Participou desta pesquisa um Professor de Língua 

Portuguesa, que atua especificamente com o Fundamental Maior, um estudante e a mãe de um 

aluno matriculado na Escola. Além desses, foram convidadas para a pesquisa outras pessoas 

que compõe a comunidade escolar como as coordenadoras e a diretora da escola, no entanto, 

elas não disponibilizaram nenhum vídeo ou áudio respondendo ao questionário, por motivo 

desconhecido. 

                                                           
3
 O vídeo está sendo editado pelas pesquisadoras e será transformado em um Curta Metragem. O documento será 

gravado em DVD e encaminhado para a escola e para os sujeitos pesquisados. 
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4. Resultados e Discussões 

No atual cenário que o mundo se encontra de grave crise sanitária, a emergência se 

estendeu muito além dos espaços de saúde, refletindo-se também em vários outros espaços.  

Na perspectiva educacional as “comorbidades” estão sendo ignoradas a décadas. O 

plano de país conduzido desde a colonização não inclui uma educação crítica reflexiva e tão 

pouco se inspira na diversidade dos povos que ocupam o vasto território brasileiro. 

Contrapondo-se dessa forma da real função social da escola de “reconstituir sua verdadeira 

obrigatoriedade crítica material das finalidades que a lógica do caminho usual dos negócios 

tenta impor à vida de todos (CALDART, pág 01. 2020)”. 

A pandemia da nova Corona Vírus escancarou, portanto, diferenças de 

acesso\oportunidades entre os que moram e estudam nos espaços urbanos e os que habitam 

nos espaços rurais. Apreocupação de muitos era dar continuidade ao ensino e encaminhar os 

professores\as e alunos\as para uma metodologia desconhecida, cercada, exclusivamente, na 

maioria das vezes por tecnologia e papel. Desconsiderando a realidade de quem vive longe 

das telas e das mídias sociais. 

Desse modo, não é incoerente dizer que os educando pertencentes aos territórios 

campesinos foram as maiores vítimas desse plano incoerente de educação que se arrasta desde 

a colonização e se acentuou de forma exagerada com a crise da Covid-19. 

Com a crise sanitária a educação encaminhada para os sujeitos do campo passou a ser 

tratada como um faz de conta. Orientados, por seus gestores\coordenadores os\as educadores 

(as)eram “acuados” e de alguma forma obrigados a fazer um caderno recheado de atividades e 

encaminhar para os estudantes, que quase nunca alcançam os\as garotos\as de pés descalços. 

Tal afirmativa é perceptível na fala do educador entrevistado: “Atuo numa escola do campo 

[...] devido a pandemia as nossas aulas mudaram, nós passamos a trabalhar com atividades 

remotas [..]Confesso que essas atividades não têm alcançado cem por cento (100%)dos 

alunos”. 

 Hage (2006) em seu texto “Por uma Educação do Campo na Amazônia: Currículo e 

Diversidade Cultural em Debate” apresentam reflexões necessárias acerca do currículo e da 

complexidade cultural própria do território.  A pesquisa pode ser facilmente utilizada como 

estratégia de compreensão das complexidades existentes no cenário de pandemia, na 

perspectiva educacional que as escolas do campo situadas em solos amazônicos enfrentam. 
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Governantes não cessaram os discursos que apresentavam propostas de aulas remotas, 

sustentados por argumentos que vão de encontro com o que defende a Educação do Campo- 

Garantir educação nos espaços rurais e práticas metodológicas coerentes com o modo de vida 

de cada grupo, respeitando as condições climáticas, o tempo de colheita entre outros;  LEIS 

DE DIRETRIZES E BASE EDUCACIONAIS (1996);MOLINA (2005);CALDART (2009). 

 É possível afirmar, portanto que a desigualdade educacional não foi provocada pela 

pandemia do novo vírus. Em uma das falas do professor entrevistado fica evidente que os 

vírus presentes no âmbito educacional não surgiram agora: “Alguns alunos têm dificuldades 

em responder essas atividades devidoogrande grau de dificuldade cognitiva, e os pais por 

serem muitas vezes analfabetos ou por terem uma escolaridade muito baixa, não conseguem 

acompanhar esses filhos, e vamos dizer assim, que as aulas não estão sendo bem 

concretizadas nesse tempo de pandemia”.  

É perceptível que a Instituição José Ferreira Farias está atravessada por sérios 

problemas. Entretanto, esses problemas não se limitam exclusivamente a referida escola.Esses 

são problemas reais enfrentados por quase todos os cidadãos brasileiros que estudam e 

trabalham no campo. 

No entanto, a dificuldade da prática do ensino-aprendizagem de forma remota, vai 

além do ler e escrever está diretamente ligada com o descaso e falta de política pública dos 

governantes. 

Nesse sentido Hage e Medeiros (2020), alertam sobre a disposição que o atual governo 

brasileiro tem em atacar populações camponesas, implementando medidas que extinguem 

programas e políticas que asseguram o direito ao ensino aprendizagem diferenciado aos 

sujeitos citados.  

Ressalta-se que as perdas são extremamente significativas e regressivas às conquistas 

que a as lutas sociais alcançaram durante anos. Tal regressão é refletida na realidade da 

educação brasileira rural, é relevante questionar se pais e professores estão satisfeitos e 

contemplados com o ensino ofertado? 

 

O ensino ofertado na modalidade remota em nada se aproxima com as aulas 

desenvolvidas com orientação do educador planejadas para ampliar as perspectivas críticas, 

sociais e políticas dos educados. O ensino ofertado no contexto da pandemia vem com a 

justificativa de que é um meio do\a educando (a) não ficar parado. A mãe de um dos educados 

da instituição participou desta pesquisa e em determinado momento de sua fala ela confirma o 
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que outrora foi descrito, “[..]porque a gente sabe que não é a mesma coisa de o aluno estar 

em sala de aula, mas pelo menos ajuda pra que não possam ficar parados (M. de F., 2020)”. 

 O que se percebe é a tentativa de uma comparação\ universalização do saber, assim 

como do acesso e do modo de vida entre povos distintos. As autoridades, portanto, justificam 

a possibilidade de ensino remoto sustentados pela justificativa de que todos precisam acessar 

a educação, não podem ficar parados. Entretanto, estas mesmas pessoas não oferecem 

mínimas estruturas que garantem um ensino justo, que respeite as condições de cada um. 

A percepção do educando entrevistado está muito próxima do que mostram os 

diagnósticos de caráter científicos em relação a Educação no contexto da Pandemia do novo 

vírus. O movimento da educação do campo, especialmente tem se preocupado em mostrar 

diversas abordagens que provam que as práticas oferecidas neste contexto são desleais com a 

realidade das Escolas rurais. Sobre isso o educando entrevistado salienta, “Eu não me sinto 

inserido no ensino atual, porque eles mandam as atividades, a gente tem que resolver e vem 

uma explicação básica das atividades, e pra que a gente resolva a gente tem que ter uma 

internet, um computador e isso a gente não tem(R. G. 2020)”. 

Medeiros e Hage(2020), expõe sobre perdas e cortes na educação. A exclusão sentida 

pelos alunos da Escola rural é reflexa muitas vezes, senão sempre, do autoritarismo político e 

da não ampliação e aplicação dos diretos dos sujeitos da terra. 

Deste modo, lutar por um mundo mais democrático não só é necessidade, mas, direito 

que todo povo tem a fim de contribuir para seu desenvolvimento nos diversos aspectos de 

aprendizagem, cultural, social, político e econômico. Então, continua a luta, camponês! 

5. Considerações Finais 

Este estudo contribui para a sociedade porque, a ciência traz novas reflexões políticas 

sociais que refletirão nos palcos políticos onde são criadas e sancionadas as leis que se 

destinam para os cidadãos brasileiros. Além de contribuir para o entendimento de que forma 

os sujeitos que estão em seus territórios são beneficiados ou afetados com tais leis, por isso é 

tão importante e necessário que tais vozes muitas vezes silenciadas, mas evidentes sejam 

escutadas e analisadas. 

 Assim se viu que o ensino remoto se mostrou ineficiente para aprendizagem do 

estudante camponês, comprometendo o seu processo de ensino-aprendizagem e agravando 

mais ainda a disparidade do ensino oferecido entre o campo e a cidade. 
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 Ao final deste estudo foi possível perceber, o quanto que os sujeitos do campo estão 

desassistidos de políticas públicas educacionais adequadas para a sua realidade camponesa. 

Um desses fatores está explícito no que tange a ausência de acesso à tecnologia, elemento tão 

importante no cenário atual, que escancara a desigualdade social, mostrando que nem todos 

estão no mesmo “barco”. 

  A partir da pesquisa se viu que os meninos e as meninas camponesas, ainda são 

vítimas de um sistema educacional homogêneo e excludente, pensado para alguns, pois o 

conhecimento a partir das diretrizes educacionais brasileiras, não chega em todos os territórios 

da mesma forma, isso porque esse sistema educacional continua atendendo os interesses da 

classe dominante desse pais. 

 Diante do exposto fica nítido que a tão merecida educação de qualidade que é 

salvaguardada na Constituição Federal Brasileira, não está ao alcance de todos, pois como se 

viu nesse estudo alguns sujeitos em especial do campo têm esse direito negado.  

 Apesar do cenário apresentado, mesmo morando em um país que durante mais de 500 

anos tem sofrido com a classe dominante que procura de todas as formas perpetuar seu 

poderio econômico, político e social, em nossos territórios,não se pode perder a esperança, é 

necessário que todos os sujeitos do campo possam lutar por uma educação do campo pública e 

de qualidade. 

A batalha não está perdida,nossas vozes do nordeste paraense se fazem presente junto 

a outras vozes ecoadas pelos povos das águas e das florestas em uma educação do campo em 

movimento contínuo, em busca de uma educação do campo que não seja para eles e sim com 

eles e do jeito deles.  
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Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

A presente pesquisa visa analisar as contribuições de Paulo Freire na perspectiva da Educação, no 

contexto das Escolas situadas no meio rural. Desta forma, a proposta em questão trará reflexões em 

um âmbito teórico, em vista de contribuir com as discussões acerca da Educação Humanizadora, bem 

como os Estudos da Educação do Campo. Sobretudo, alimentar o Campo teórico metodológico da 

referida temática. A base metodológica deste estudo consiste numa abordagem de pesquisa 

bibliográfica. É oportuno frisar que nunca se fez tão necessário alçar discussões a respeito das 

perspectivas de Paulo Freire para/com os sujeitos/as que dia a dia pisam o chão da escola em busca de 

protagonismo cultural, político e social. A Educação ainda é pouco presente nos espaços rurais e 

quando existe apresenta diversas características coloniais e por muitas vezes opressoras, que de 

alguma forma torna a justiça social ainda mais distante desses sujeitos/as.   Espera-se com este estudo, 

identificar os principais pontos principais em que Paulo Freire contribui na prática educativa dos 

Educandos brasileiros sobretudo como corroboram para o desenvolvimento político, social e cultural 

dos educando e educandas das escolas campesinas. 

Palavras-Chave: Paulo Freire, Educação do Campo, Educação Humanizadora, Educandos. 

Abstract 

This research aims to analyze the contributions of Paulo Freire from the perspective of Education, in 

the context of Schools located in the rural environment. Thus, the proposal in question will bring 

reflections in a theoretical scope, in order to contribute to the discussions about Humanizing 

Education, as well as Field Education Studies. Above all, to feed the theoretical and methodological 

field of the aforementioned theme. The methodological basis of this study consists of a bibliographic 

research approach. It is worth noting that it has never been more necessary to raise discussions about 

the perspectives of Paulo Freire for / with the subjects who, day by day, step on the school floor in 

search of cultural, political and social protagonism. Education is still little present in rural areas and 

when it does, it presents several colonial and often oppressive characteristics, which somehow makes 

social justice even more distant from these subjects. It is hoped with this study, to identify the main 

main points in which Paulo Freire contributes in the educational practice of Brazilian students, 

especially as they corroborate the political, social and cultural development of the students of the rural 

schools. 

Keywords:Paulo Freire, Rural Education, Humanizing Education, Learners. 
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1. Introdução 

Na história da educação brasileira destacamos Paulo Freire como um grande pensador 

que se comprometeu em fazer-se de fato, um educador. Pensou a educação para além das 

perspectivas escolares; traz enraizado em seu SER que não há possiblidade de uma educação 

transformadora sem a transformação dos sujeitos, pensou primeiramente humanidade antes 

educação.   

Paulo Freire discursa educação desde sua juventude até sua morte; em sua trajetória de 

vida traz consigo as marcas do exilio e superação, ambas situações foram ocasionadas 

justamente pelo seu modo de pensar. Seu pensamento engajado nas questões sociais 

propulsionou o seu exilio, e esse mesmo pensar lhe concederam forças para superar os reveses 

da vida. 

A cada momento histórico Paulo Freire traz reflexões da atual conjuntura social, suas 

reflexões estão sempre ao passo de mudanças políticas, sociais e culturais. Nessa perspectiva, 

suas discussões teóricas são definidas como pedagogias. Não se trata apenas de refletir, mas 

perspectivar mudanças por meio de cada pedagogia/concepção por ele defendida. 

No livro pedagogia do oprimido, Paulo Freire (1981) denuncia as situações de 

opressões ocasionadas pela classe dominante. A vivencia no mundo é conflituosa, primeiro 

porque somos milhares de sujeitos cada um com seu modo único de ser, e por sermos 

inerentemente sociais estamos sempre a travar os conflitos com o “Eu” e o “Outro”. Além 

disso, o mundo dividido em opressores e oprimidos supõe a ideia que há um mundo de 

convivência estabelecido, o que gera mais tensão nas relações sociais. Para o autor, é como se 

muitas vezes vivêssemos em um mundo o qual não pertencemos.  

Essa pedagogia não nega a existência de opressor e oprimido e nem as condições 

existentes que os sujeitos permanecem, ela  se firma na luta constante por libertação tanto do 

opressor como do oprimido, situa as ações de cada sujeito em sua realidade que o constitui, a 

reflexão torna-se  elemento essencial no processo de libertação, 

Paulo Freire (1987) aponta a necessidade da libertação do ser humano alicerçada pela 

comunhão dos seres, embora até o momento essas realidades não sejam concretizadas pelo 

fato da maioria dos sujeitos não se reconhecerem na linha divergente que os separa entre 

opressor e oprimido, acredita-se que a libertação do oprimido seja mais difícil pelo fato de 

perpassar por três processos; auto reconhecer-se como oprimido, criar forças na luta para que 

opressores se reconheçam sua ação opressora e a partir disso em comunhão busquem a 

libertação de ambos.  
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A busca pela libertação promove ao longo do tempo o reencontro constante com a 

esperança, a esperança é ontológica, é o fio condutor da libertação, se conjuntura que sem 

esperança não é possível perspectivar e caminhar na concretude do que se pode idealizar e 

realizar. É fato que essas perspectivas só se conjeturam na realidade, na compreensão de sua 

própria realidade.    

Segundo Paulo Freire (1992), a esperança não se constrói nas impossibilidades dos 

fatos, nem tão pouco nas bases da imaginação, e sim, na base concreta da luta de um vim a 

ser, a pedagogia da esperança se faz na ação do dia a dia “É que ninguém caminha sem 

aprender a caminhar, sem aprender o caminho caminhando, sem aprender a refazer, a retocar 

o sonho por causa do qual a gente se pôs a caminhar”. Esta é uma prática pedagógica que se 

faz na reflexão dos percursos da vida. 

Este estudo, concentra-se em apresentar os estudos de Paulo Freire, como eles foram e 

são importantes para a concretização de uma Educação Humanizadora.  

 

2. Metodologia 

A abordagem desta pesquisa será de cunho qualitativo no qual Richardson apud 

Marconi; Lakatos (2009, p.217) caracterizam como a tentativa de uma compreensão detalhada 

dos significados e características situacionais. A pesquisa qualitativa faz referência mais a 

seus fundamentos epistemológicos do que propriamente a especificidades metodológicas 

(SEVERINO, 2007).  

Este estudo será conduzido pelas lentes da pesquisa bibliográfica. Trata-se da 

metodologia que explicita as opções teóricas fundamentais, expõe as implicações do caminho 

escolhido para compreender determinada realidade e o homem em relação com ela 

(MINAYO,1994, p. 22). Lima (2007, ressalta que oprimeiro passo se caracteriza pela escolha 

do escrito teórico que veiculará a concepção de mundo e de homem responsável pela forma 

como o pesquisador irá apreender as condições de interação possíveis entre o homem e a 

realidade. 

Este estudo se concentrou especificamente nos escritos de Paulo Freire, além de teses, 

artigos e dissertações que discutem Educação do Campo. 
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3. Resultados/Discussões 

A educação do campo nasce como uma nova proposta educacional que visa superar os 

paradigmas da educação rural, ao invés de uma educação desconectada da realidade dos 

sujeitos, a educação do campo propunha a valorização educacional a partir da realidade dos 

sujeitos. Ao contrário de uma educação que tendência enaltecer o espaço urbano, a educação 

do campo estima a interdependência dos espaços entre o urbano e rural(ARROYO, 2011), 

(MOLINA, 2011). 

A educação do campo além de uma proposta é também um movimento que vem 

atravessando as universidades superiores, secretarias de educação nas esferas federais, 

estaduais e municipais e escolas de educação básica. 

Segundo Júnior e Neto (2011) a educação rural nunca foi priorizada no cenário 

educacional brasileiro, não se evidencia uma educação pensada e organizada aos modos de 

como fora planejada no espaço urbano. Esta afirmação decorre também de processos que 

perpassou e perpassa os ambientes escolares, nos referimos aqui, ao êxodo rural na década de 

50. Com um espaço totalmente ausente de políticas sociais, ou seja, um campo negado de 

direitos fez com que muitas pessoas saíssem do seu local sobrevivência para “ir em busca de 

uma vida melhor”. 

O processo de êxodo rural culminou numa série de problemáticas como um campo 

visado pelo agronegócio, no qual o campo foi encapsulado por uma visão extremamente 

centralizada nos interesses de grandes proprietários de terra  visando esse espaço apenas como 

meio de lucratividade, numa perspectiva severamente capitalista, negando a existência dos 

sujeitos que pertencem da terra para manter sua sobrevivência. 

Para Mançano (2015) essa visão se faz nos estigmas preconceituosos e excludente, 

afinal, o campo é o lugar na qual os sujeitos estabelecem relações com os pares e com terra, é 

o espaço de construção de sua identidade e fortalecimento de cultura. produção, criação, 

diálogos, e sobretudo é espaço de vida.  

É nessa premissa que nasce o movimento por uma educação do campo, de acordo com 

Arroyo (2011) a educação do campo tem em suas bases existenciais a territorialidade, 

resistência, produção e movimento como um espaço de vivencia. Nessa conjuntura, os 

camponeses reconhecendo-se como sujeitos de direitos conscientizam-se da importância da 

luta na garantia de políticas sociais inseparável a todo cidadão. 
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A vivência camponesa perspectiva um campo produtivo um campo a esperançar as 

mudanças necessárias ao tempo e espaço que aqui se faz, o território rural. É o campo 

quealimenta 70% dos brasileiros, é no campo que ainda evidencia-se em grande parte a 

coletividade nos anseios socias, é na natureza que nos reencontramos como ser de conexão, de 

interdependência ao outro inclusive à natureza, é nesse espaço vital que compõem nossa 

sociedade que busca-se compreender e atender em sua complexidade e especificidade os 

caminhos  percorridos e a percorrer  para o atendimento da população camponesa. 

Evidencia-se os movimentos socias como percussores e conscientizadores do 

atendimento desigual que repercute entre o urbano e o rural, embora alguns considerem 

inexistente essa realidade no país. O pensamento ideológico a reverter esta situação está 

pautado em ações organizadas pelos movimentos populares a instituir uma política por uma 

educação do campo. 

Assim como a terra, a escola é símbolo de resistência, é um espaço de promoção de 

esperança, de uma educação libertadora que conscientize os sujeitos camponeses a se 

reconhecerem como sujeitos de direitos. A escola no campo resiste as críticas de uma 

educação que não atende as realidades de quem mora no meio rural. 

O paradigma da Educação rural nega a existência da classe trabalhadora neste 

território. Dessa forma, nega o outro lado existente, para superar esse paradigma destacamos a 

escola que para além de instituições formas são espaços fortalecedores desse sistema 

excludente, a partir que não atendem as necessidades dos alunos do campo, e se não 

visibilizam os alunos, também não contemplam a comunidade.  

E assim, surge dessa problemática o movimento por uma educação do campo. Esse 

movimento objetiva que a educação no campo esteja voltada para as especificidades do 

campo.   

Na caminhada de assegurar uma educação digna e condizente com as populações 

camponesas destaca-se Arroyo (2011), Caldart, Molina(2011) e  Mançano (2008) como 

pesquisadores que trazem para o centro das políticas públicas a educação concretizada no 

meio rural, esses defendem a educação no/do campo o qual se vincula a um movimento 

democrático, um projeto de educação com participação ativa dos que da terra precisam para 

viver e morar  e a valorização dos saberes culturas inerentes ao território rural.  

Para Caldart (2004) a partir de 1960 os movimentos do campo reconhecem-se como 

sujeitos de diretos de uma educação de qualidade, uma educação sob o pilar da especificidade 

da população camponesa, que seja capaz de transformar a realidade local.  
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A proposta de educação no e do campo objetiva transformação e liberdade social  

centralizada a partir da escola, a escola surge como primeiro espaço de desenvolvimento no 

espaço camponês,  não no desenvolvimento capitalista, mas em uma perspectiva de saberes 

que o campo se liberte das amarras excludentes ocasionadas pelo sistema capitalista e 

urbanocêntrico. 

A escola do campo não se alicerça na educação rural, contudo, busca uma educação 

emancipatória que os sujeitos do campo comecem a caminhar aos passos do direito de 

políticas e ações socias em prol de uma vida com bem estar e dignidade para em seu lugar 

morar. 

O lugar, o espaço, são ambiências, são ambientes de significações que nutrem ou 

esvaziam as relações orgânicas externas e internas do ser humano, quer se dizer que o ser 

humano necessita estar em equilíbrio com os elementos que materializam o Eu existencial. É 

nessa primeira perspectiva que temos pensado o lugar camponês não como um lugar utópico, 

mas que seja garantido o mínimo de condições necessária para sua sobrevivência, para que o 

campo seja o sonho de quem deseja neste espaço escolhe morar. 

É nessa perspectiva, no intuito de fortalecer os vínculos com seu espaço de vivência 

que elege-se a escola como espaço formativo e de esperanças para um campo que estabeleça o 

equilíbrio harmonioso com os pares e com  a natureza, que possibilite aos cidadãos 

camponeses condições de escolha entre partir e ficar, que sonhar seja permitido não 

importando o lugar.   

Podemos perceber semelhanças acerca das epistemologias freirianas e por uma 

educação camponesa. “Nessas sociedades, governadas pelos interesses de grupos, classes e 

nações dominantes”Paulo Freire (1987). Essa concepção está relacionada ao sistema opressor 

instalado por uma estrutura política, econômica e social. As populações do campo, nessa 

estrutura, são subalternizadas por consequência do processo de colonização.  

As concepções Freirianas abordam justamente a opressão sofrida pelas camadas 

populares, diríamos que retrata as ambiências do povo oprimido, e nesse contexto deparamo-

nos com as populações camponesas que se entrelaçam num contexto de opressão e exclusão.  

A concepção freiriana tende a realocar em seus espaços tanto no sentido geográfico como nos 

aspectos culturais, especialmente, no campo privilegiado dos direitos.  

Nas ideias epistemológicas de Educação do Campo e de Paulo Freire ambas defendem 

a educação como processo de libertação das populações oprimidas e que esta seja 

desenvolvida a partir do lugar de onde vivem, uma educação que antes de tudo valorize o 
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espaço de vivência dos educandos, assim sendo, a “educação como prática da liberdade” 

postula, necessariamente, uma “pedagogia do oprimido” Paulo Freire (1987), isto é, não 

pedagogia para ele, mas dele.  

Nesse sentido, a educação do campo é superação da educação rural, não são aceitos a 

forma como são submetidos diante dessa sociedade desigual, ao mesmo tempo que se 

reconhecem como sujeitos de direitos, questionam o porquê de se submetê-los a esse sistema 

opressor? “Denunciar a realidade imoral da posse da terra é anunciar um país diferente” 

(FREIRE. p, 16. 2000). Esse trecho retrata as matanças ocorridas pelos grandes proprietários 

de terra aos fazendeiros, assim, este se caso, não se trata apenas de uma opressão, mas de uma 

exclusão de povos, aqui, cremos que diante desta situação não tem como nos indignar.   

Na educação do campo, a educação é elemento fundamental para o desenvolvimento 

humano e territorial em defesa da valorização educacional, nesses contextos a educação do 

campo nasce de experiências de resistência em seus territórios. Essa prática de resistência 

caminha paralelamente sob a visão de Paulo Freire, evidenciado na pedagogia da esperança 

escrita por Paulo Freire. Na pedagogia da esperança Paulo Freire situa a esperança como uma 

necessidade humana e motor da busca pela liberdade, descreve um esperançar não no esperar, 

mas no agir, que significa lutar e resistir ao alcance dos projetos idealizados.   

O esperançar camponês nasce da resistência da negação de direitos em superar o 

histórico de exclusão das populações campesinas, essa resistência camponesa é representada 

pelos movimentos sociais, em especial, pelos guardiões da terra, intitulados sem-terra, esses 

movimentos se fazem n o esperançar da prática da luta pela liberdade. Dessa forma, a 

esperançar freiriano e camponês “é necessária, mas não é suficiente. Ela, só, não ganha a luta, 

mas sem ela a luta fraqueja e titubeia.” Assim, a “origem da Educação do campo é primeiro 

com aqueles já dispostos a reagir, a lutar, a se organizar contra „o estado da coisa‟, para aos 

poucos buscar ampliar o olhar para o conjunto dos trabalhadores do campo.” (CALDART, 

2009). 

4. Considerações Finais ou Conclusão 

Luta imbricada no esperançar freiriano e camponês se faz presente na coletividade, 

assim, não é possível sonhar e realizar o sonho se não se comunga este sonho com as outras 

pessoas(GADDOTI, 2008). 

 O vir a ser das conquistas necessita ser compartilhado com os pares que almejam os 

mesmos ideais e condições de vida, é na luta coletiva que os movimentos se fortalecem e 
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resistem aos desmandos desiguais de nossa sociedade. É nessa conjuntura que os movimentos 

se afirmam e afirmam- A luta pela terra é uma luta coletiva e, diante disso, as conquistas 

também são. 

Neste sentido, é possível interpretar que a por Educação justa para os povos dos rios e 

das florestas é também responsabilidade dos movimentos sociais e principalmente da 

academia que é um espaço onde se investiga os acontecimentos políticos e sociais. 

Finalizamos este escrito com a esperança inspirada por Paulo Freire. Sonhamos com 

um mundo igualitário, de oportunidades e acesso para todos\os cidadãos brasileiros. 

Destacamos neste estudo a sede de justiça pelos brasileiros e brasileiras que moram e estudam 

no campo, os responsáveis por garantir alimento para quem está nas cidades sobretudo por 

cuidarem incansavelmente da natureza, por garantirem o ar e pureza ada alma.  

Por essas pessoas julgamos necessário pesquisas que contemplem a temática da 

Educação do Campo e as reflexões teóricas de Paulo Freire. 
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Resumo 

 

A Pedagogia da alternância, no decorrer do tempo, tornou-se uma marca metodológica da educação do 

campo. Isso porque é uma proposta bastante inclusiva e que valoriza os saberes interculturais de cada 

estudante. Este estudo objetiva apresentar os resultados de uma investigação que ocorreu no Curso de 

Agropecuária PROEJA em um Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Pará. A metodologia aplicada baseou-se em um exame qualitativo com foco na análise de conteúdos 

de Bardin (2010), a partir da aplicação de questionários direcionados aos estudantes. Os resultados 

demonstraram que há um desejo latente entre os estudantes-agricultores participantes da pesquisa em 

preservar o conhecimento aprendido na comunidade, o que mantém suas identidades e tradições, mas 

também destacaram ser importante aprender o conhecimento acadêmico para fortalecer os saberes 

tradicionais. Portanto, fica nítido o quanto é importante que cada um assuma seu papel: o professor – 

que valoriza os saberes que os estudantes já trazem e os estudantes, que aprendem novos saberes e 

compartilham nos contextos coerentes a cada situação.      
 

Palavras-Chave: Pedagogia da alternância, Saberes, Educação do Campo. 

 

Abstract  

 

Pedagogy of alternation, over time, has become a methodological mark of rural education. This is 

because it is a very inclusive proposal that values the intercultural knowledge of each student. This 

study aims to present the results of an investigation that took place in the PROEJA Agricultural 

Course from a Federal Institute of Education, Science and Technology of Pará. The applied 

methodology was based on a qualitative examination focusing on the analysis Bardin's contente 

(2010), from the application of questionnaires directed to students. The results demonstrated that there 

is a latent desire among the students-farmers participating in the research to preserve the knowledge 

learned in the community, which maintains their identities and traditions, but also highlighted the 

importance of learning academic knowledge to strengthen traditional knowledge. Therefore, it is clear 

how important it is for everyone to assume their role: the teacher - who values the knowledge that 

students already bring and the students, who learn new knowledge and share in contexts consistent 

with each situation. 

 
Key words: Alternation Pedagogy, Knowledge, Rural Education. 
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1. Introdução 

O artigo apresenta uma breve reflexão sobre a peculiaridade da pedagogia da 

alternância na perspectiva de compreender o processo de ensino-aprendizagem, 

alternando o período de permanência na escola, permitindo aos jovens o conhecimento 

teórico-prático, experiências de cooperação, e o período de permanência na vida familiar, 

onde buscam construir o diagnóstico da realidade em que vivem, observando o contexto 

histórico, econômico, cultural, social, ambiental, político, etc. Conforme rege o 

Documento Base (2016, p. 96) Plano de Curso (PPC) do IFPA Campus Castanhal.  

Assim, a Pedagogia da Alternância tem como objetivo valorizar o jovem na sua 

vivência escolar e familiar, não permitindo o desligamento desse jovem com seu 

ambiente, ou seja, valoriza-se tanto o tempo escola como o tempo família-comunidade. 

Compreende-se, portanto, que a Alternância é o processo de ensino-aprendizagem que se 

dá em diferentes espaços diferenciados e alternados. Sendo primeiro o familiar, seguido 

da comunidade de origem ou a realidade do discente e o segundo, a instituição de 

ensino, onde o educando compartilha os diversos saberes que possui com os outros 

atores, refletindo sobre eles em bases cientificas (reflexão), e, finalmente, retorna-se à 

família e à comunidade, a fim de continuar a práxis, seja na comunidade, na propriedade 

(atividades de técnicas agrícolas) ou na inserção em determinados movimentos sociais. , 

Saviani destaca que “Resumidamente, a denominação “pedagogia da alternância” se refere 

a uma forma de organizar o processo de ensino-aprendizagem alternando dois espaços 

diferenciados: a propriedade familiar e a escola. (SAVIANI, 2012, p. 32).  

Segundo o autor, na alternância, se articulam os conhecimentos adquiridos por 

meio do trabalho, na propriedade rural e aqueles adquiridos na escola. Dessa forma, 

compreende-se que essa vivência educativa busca articular diferentes espaços e tempos 

educativos como a teoria e a prática, ensino e pesquisa. Nesse aspecto, há de se considerar 

o que Palilot (2007) afirma em sua tese: que a Pedagogia da Alternância se baseia em um 

método científico da observação, descrição, reflexão e experimentação, por meio de 

planos de estudos que envolvam a família, comunidade e escola e que busca “responder 

às questões (através das aulas, palestras, visitas, pesquisas, estágios); e experimentar 

(fazer experimentar em casa a partir do aprofundamento)” (PALILOT, 2007, p.19). 

Compreende-se assim, a relação da pedagogia da alternância com os saberes interculturais.  
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Este, portanto, é o principal objetivo deste texto: demonstrar o quanto a pedagogia 

da alternância se conecta às práticas do meio no qual o estudante vive e como as teorias 

aprendidas em sala de aula, durante o tempo escola, se conectam a essa gama de saberes 

já aprendidos por eles, muitas vezes, desde a infância – indubitavelmente, esta é uma 

metodologia que tem funcionado e apresentado resultados para uma aprendizagem mais 

significativa – tanto da parte dos professores quanto dos estudantes.  

Neste artigo serão apresentados os resultados parciais de uma pesquisa 

desenvolvida na comunidade Rocinha, localizada a aproximadamente 28 km do 

Município de Santa Izabel – Pará. 

 

2. Metodologia 

 

Nesta seção são apresentados o percurso, os elementos e os critérios utilizados no 

processo investigativo, a considerar a subjetividade fenomenológica do objeto em estudo, no 

caso, os saberes interculturais dos estudantes do Proeja, cuja subjetividade se aplica de forma 

atemporal, pois, ora nos faz caminhar no sentido epistemológico do presente, ora nos conduz 

a uma viagem ao passado, contudo, embora esse movimento sustente uma compreensão do 

fenômeno no trajeto contextual do passado, ao mesmo tempo nos eleva a uma perspectiva 

futurista. 

O campo escolhido para a empiria constitui-se heterogeneamente de dois grupos de 

estudantes, que ao mesmo tempo constituem três espaços diferenciados, pois se trata de um 

estudo em que discorreremos sobre o saber dos estudantes, alunos, do 2º “A” e 1º B 

Agropecuária PROEJA do IFPA Campus Castanhal, provenientes do município de Santa 

Izabel – do Pará. Esses alunos foram selecionados por serem de uma comunidade onde é 

comum o trabalho desenvolvido por eles na agricultura familiar, como a produção de: 

hortaliças, mandioca, criação de frango, entre outros.  

Portanto, discorreremos sobre a concepção de mundo-homem-sociedade que permeia 

nossa trajetória investigativa, e, a partir, de tal concepção, justificaremos a contextualização 

do campo empírico que norteia em direção à perspectiva que considera o ser humano como 

ser histórico-cultural.  

Assim, quando tomamos como horizonte o ser humano e a relação que este desenvolve 

com a natureza, passamos a entender que esta relação vai muito além de um sistema 

biológico, haja vista uma interação direta entre ser e natureza, e isto por meio de condições 
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psíquica, sociológica, demográfica, econômica, entre outros. E através deste convívio, o ser 

humano modifica a natureza e a si próprio, sendo que, este processo de transformação é 

mútuo e contínuo. 

O estudo em pauta situa-se nos Saberes dos Estudantes do PROEJA na Construção 

Curricular, com enfoque na pedagogia da alternância. Tendo como abordagem a pesquisa 

qualitativa, a qual de acordo com Marconi e Lakatos (1996) se trata de uma pesquisa que tem 

como referência, analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade 

do comportamento humano e ainda fornecendo análises mais detalhadas sobre as 

investigações, atitudes e tendências de comportamento. De acordo com as autoras, a ênfase da 

pesquisa qualitativa está nos métodos e nos significados, eis a razão pela qual evidenciaremos 

neste estudo a subjetividade presente nos relatos e nas informações adquiridas, na perspectiva 

de que a partir das análises com base nos referenciais teóricos, nosso objeto seja explicitado.  

A pesquisa – em andamento – será analisada à luz da análise de conteúdo com base em 

Bardin (2010).   

 

2.1. Procedimentos de Coleta de Dados 

 Foi realizado em dois momentos. Na primeira etapa da pesquisa teve como foco o 

estudo bibliográfico sobre o tema, já que o intuito da pesquisa bibliográfica é assentar o 

cientista em contato com o que foi produzido sobre determinado assunto, além de ter como 

objetivo colher, selecionar, analisar e interpretar as contribuições teóricas já existentes sobre 

determinado assunto. Portanto, somente se atêm a documentos, livros e materiais escritos, 

inclusive, através de conferências (LAKATOS; MARCONI, 1996). 

Na segunda etapa, optou-se pelo uso do questionário, que é um dispositivo 

desenvolvido cientificamente, composto de um conjunto de perguntas ordenadas de acordo 

com um critério predeterminado, que deve ser respondido sem a presença do entrevistador 

(MARCONI; LAKATOS, 1999, p.100) e que tem por objetivo coletar informação de um 

grupo de respondentes, alunos do 2º “A” Agropecuária PROEJA 2020.   

Dessa forma, o primeiro passo foi conhecer os saberes dos alunos no seu ambiente 

familiar, sua expectativa em relação ao Campus, seus interesses e perspectivas. Isso se fez a 

partir do estímulo do aluno para falar e ouvir os demais colegas. 

O segundo passo foi investigar o currículo vigente na instituição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

para compará-lo com o relato dos estudantes. Enfim, os Saberes na Construção Curricular se 

tornaram o início, o meio e o fim de nosso trabalho de pesquisa. Assim, tornou-se necessário 

https://www.sinonimos.com.br/referencia/
https://www.sinonimos.com.br/referencia/
https://www.sinonimos.com.br/referencia/
https://www.sinonimos.com.br/referencia/
https://www.sinonimos.com.br/referencia/
https://www.sinonimos.com.br/referencia/
https://www.sinonimos.com.br/dispositivo/
https://www.sinonimos.com.br/dispositivo/
https://www.sinonimos.com.br/dispositivo/
https://www.sinonimos.com.br/dispositivo/
https://www.sinonimos.com.br/dispositivo/
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estudá-los, construí-los, destruí-los, reconstruí-los, interpretá-los. Nosso dever como 

pesquisador é encontrar respostas positivas ou negativas para o que se propõe a pesquisar.  

 

3. Resultados/Discussões 

 Compreendemos que a Alternância, enquanto proposta pedagógica e metodológica 

desarticula o sistema cartesiano, uma vez que a construção do conhecimento se dá através do 

movimento dinâmico. É, portanto, na relação dialética com o mundo, que os sujeitos se 

constituem e se desenvolvem. Dessa forma, consideramos que o sujeito não só é um produto 

de seu contexto social, mas também um agente ativo na criação desse contexto. 

Deste modo, os saberes revelados pelos alunos e familiares na comunidade, nos 

comunicaram uma diversidade de práticas socioculturais, vivências cotidianas expressando 

seus modos de vidas, relações sociais, assim como, a apropriação dos recursos oferecidos pela 

natureza a eles. Logo, a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos no ambiente escolar 

teve uma melhor aceitação na comunidade (realidade do aluno) com a participação direta do 

docente junto à comunidade, o fazer pedagógico no campo, ou seja, articular os 

conhecimentos adquiridos de forma prática e direta não apenas com os alunos no espaço 

escolar, mas com os anciões, detentores dos saberes tradicionais, em suas comunidades. Uma 

vez que os conhecimentos técnicos levados pelos alunos às suas comunidades, em alguns 

casos, não são bem aceitos, talvez pelo fato de os alunos não conseguirem transmitir com 

tanta destreza quanto o professor, a funcionalidade da técnica e do manejo da terra aos 

moradores da comunidade.  

O trabalho de campo realizado com os alunos, ocorreu em dois momentos: 

inicialmente com o estudo bibliográfico sobre o tema e no segundo momento com um 

questionário aplicado a estes alunos. Para a análise dos dados desta pesquisa em andamento, 

em resultados posteriores, serão selecionados fragmentos que serão transcritos e 

problematizados à luz dos escritores que debatem a temática em questão. Dos vinte alunos 

selecionados para a pesquisa na turma do 2ºA e 1º B PROEJA em 2020, devido à questão da 

Pandemia que “parou” o mundo, apenas nove responderam ao questionário, totalizando 45% 

da amostra, sendo que 12,5% com a faixa etária de trinta e um a trinta e cinco anos,  e 12,5% 

entre trinta e seis e quarenta anos, e 75% entre 17 e 25.  

Em relação aos resultados da pesquisa, a partir das investigações de conteúdo 

problematizados nos questionários semiestruturados e na observação do cotidiano 

sociocultural dos discentes presidido pela revisão bibliográfica e documental, as disparidades 
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entre os conteúdos administrados em sala de aula e os aspectos culturais, realidade dos 

discentes, da agricultura familiar no processo ensino-aprendizagem foram foco nessa 

investigação e permitiram uma compreensão mais abrangente e sólida sobre os saberes nesse 

contexto de estudo: a alternância pedagógica.  

Desse modo, as análises sinalizaram para o saber na sua dimensão 

ambiental/tradicional, observando as disparidades que as vozes dos narradores locais 

atribuem – caso do agricultor “B” ao ser perguntado que tipo de sistema de plantio era 

utilizado por eles, ele respondeu: “nós trabalhamos aqui a mistura” se referindo ao 

(SAFE) Sistemas Agro florestais ou sistemas produtivos que podem se basear na sucessão 

ecológica, em que árvores exóticas ou nativas são consorciadas com culturas agrícolas. 

Assim, percebe-se o quanto o respeito aos saberes desses seres humanos se torna 

importante, uma vez que sua diversidade, suas práticas socioculturais, seu modo de vida 

apenas denuncia que todo conhecimento tem seu valor. O saber, além de carregar um 

significado de tradição, é passado de geração a geração por meio de uma pedagogia de 

oralidade, conforme Silva (2016, p.130). Ainda segundo o pensamento de Silva (2016, 

130) “na dimensão epistemológica, os saberes ambientais podem se construir num 

“espaço” onde é possível circunscrever uma diversidade de formas de relação, 

apropriação e uso que os sujeitos locais estabelecem com a natureza”. Assim, homens e 

mulheres se apropriam dos recursos naturais com a finalidade de produzirem diferentes 

afazeres no seu cotidiano social o que resulta em diferentes formas de produção dos 

saberes. Por isso, se torna relevante o conhecimento tradicional, uma vez que este 

envolve uma relação histórica e ao mesmo tempo direta com o meio ambiente pautada de 

simbolismos. Dentre tantas questões, encontra-se o misticismo, as crendices, etc. Não se 

deve plantar antes da lua cheia por exemplo.   

Em relação a todas as questões citadas acima, Paulo Freire chama atenção para 

uma educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a libertação.  

 

[...] dos homens como seres “vazios” a quem o mundo “encha” de conteúdos; 

não pode basear-se numa consciência especializada, mecanicistamente 

compartimentada, mas nos homens como “corpos conscientes” e na consciência 

como consciência intencionada ao mundo. Não pode ser a do depósito de 

conteúdos, mas a da problematizarão dos homens em suas relações com o 

mundo. Freire (1987, p.38)  

 

Corrobora-se no excerto acima, a ênfase do autor ao destacar a relação do homem 

com o meio onde vive, ou seja, não se pode considerar que este ser humano seja vazio, 
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mas que ele detém o conhecimento, seja coletivo ou individual. Portanto, homens 

conscientes de suas ações e capazes de contribuir com o mundo à sua volta através de 

uma relação simbiótica.  

É importante compreender que a convivência entre as gerações tem preservado os 

conhecimentos e tem sido também uma condição para que eles não se percam. Portanto, 

toda mudança traz consigo influências boas e más, por isso, essas mudanças têm causado 

em muitas comunidades, o medo de perder suas identidades ou tradições. Dessa forma, 

tudo que for apresentado a eles precisa ser posto sem violar seus valores culturais e seus 

saberes tradicionais. Brandão define uma comunidade tradicional como: 

 

Um grupo social local que desenvolve: c) uma relativa autonomia para a reprodução 

de seus membros e da coletividade como uma totalidade social articulada com o 

“mundo de fora”, ainda que quase invisíveis; d) o reconhecimento de si como uma 

comunidade presente herdeira de nomes, tradições, lugares socializados, direitos de 

posse e proveito de um território ancestral; e) a atualização pela memória da 

historicidade de lutas e de resistências no passado e no presente para permanecerem 

no território ancestral; (BRANDÃO, 2010, p. 37)  
 

Compreende-se uma relação harmônica com os membros internos em 

contraposição com o mundo externo, ou seja, a invisibilidade ou a incompreensão dos 

que estão de fora sobre como é como vive e como de fato funciona essas comunidades, 

suas tradições, sua importância e relevância ancestral. Observa-se ainda no excerto acima 

que as questões ambientais e culturais são componentes importantes na produção dos 

saberes e dos modos de relação com a terra e o ambiente natural. Dessa forma, entende-se 

que os saberes não estão dissociados da cultura dos seres humanos.  

Por isso, Paulo Freire chama a atenção para uma educação alheia à realidade do 

educando. 

Falar da realidade como algo parado, estático, compartimentado e bem 

comportado, quando não falar ou dissertar sobre algo completamente alheio à 

experiência existencial dos educandos vem sendo, realmente, a suprema 

inquietação desta educação. A sua irrefreada ânsia. Nela, o educador aparece 

como seu indiscutível agente, como o seu real sujeito, cuja tarefa indeclinável é 

"encher” os educandos dos conteúdos de sua narração. Freire (1987, p. 33).  

 

Para o autor a educação hoje está engessada, não progrediu, continua presa aos livros 

didáticos ela não se atem ou não se preocupa com a realidade dos educandos. O docente se 

comporta como o depositante dos conteúdos para os educandos supostamente “vazios” desses 

conteúdos e alienados ao sistema.  
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Freire (1996, p. 37), também fala sobre o porquê não aproveitar os saberes dos 

educandos, suas experiências como recursos didáticos facilitando a comunicação dialógica em 

sala de aula evitando a imposição dos conteúdos prontos confortáveis para o educador, porém 

muitas vezes distante da realidade do educando. Assim, na visão freiriana quanto mais 

próxima estiver a discursão, em sala de aula, da realidade concreta do educando melhor será o 

aprendizado desses educandos. A escola não pode pensar ou mesmo se eximir do seu papel 

tão importante e fundamental que é o de “libertar” os oprimidos do poder opressor e de suas 

ideologias, do descaso aos mais pobres e menos favorecidos.  

Por isso, na percepção freiriana (1992, p. 12) é imperioso, para o educador saber, se a 

sua linguagem de mundo coincide com a leitura de mundo do educando, pois somente a par 

de sua leitura de mundo, do educando, o educador é capaz de contribuir de forma eficaz o 

saber cientifico. Uma vez que “só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, 

impaciente, permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros”. 

Freire (1987, p. 33).  

Assim, de acordo com o pensamento do autor o saber é diversificado e está sempre em 

crescimento, ele não se concentra em um ser, ele se recria, se transforma. Sendo assim, é 

necessária a inter-relação social e a doação dos que se consideram “sábios” aos que eles 

julgam nada saber. Se não for assim, caímos no sofisma da ideologia opressora, da ignorância 

alienadora que se encontra sempre no outro. Por exemplo, se dissermos que o saber 

tradicional por não ter comprovação científica não tem sua importância e seu valor, só pelo 

fato de ser transmitido através das narrativas e histórias que são passadas por gerações 

anteriores, avós, pais etc. Ignoramos essas comunidades, suas histórias, culturas e seu saber.  

Saber este que a ciência certificou e fez experimentos. Os primeiros resultados da pesquisa 

têm mostrado que é necessário manter a metodologia da alternância e mais ainda: valorizar 

cada saber desses estudantes nos mais diversificados contextos de formação. 

 

4. Considerações Finais  

Esta pesquisa nos ensinou que a Pedagogia da Alternância, em seu aspecto pedagógico, 

admite a formação integral dos jovens e adultos do campo promovendo a riqueza dos aspectos 

da vida coletiva, a partir de uma metodologia diferenciada pensada para atender às 

necessidades do público do meio rural, a considerar o desenvolvimento do meio onde vive, 

bem como a participação da comunidade local, articulando o conhecimento dos sujeitos do 
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campo com os conhecimentos científicos, por meio da estrutura curricular do ensino pela 

alternância. 

É necessário, entretanto, compreender que ainda estamos distantes do ideal em vários 

aspectos e neles não se incluem apenas a formação discente, mas envolve também a formação 

dos professores. É sem dúvida, uma metodologia que para ser bem sucedida, depende de um 

olhar diferenciado, uma sensibilidade por parte do educador de não valorizar apenas os 

conhecimentos teóricos. Não são suficientes as proposições da escola, maior que elas, são as 

observações na prática e na vivência. Uma vivência que se consolide baseada no respeito às 

diferenças, aos contextos, às histórias de vida, à cultura local, enfim, é um processo longo e 

exigente, ou seja, sem dedicação e iniciativa permaneceremos com uma oferta que não traduz 

significados exíguos aos nossos estudantes, por isso, reflexões como esta sempre precisarão 

nortear os diálogos que perpassam cada espaço – seja na escola, seja na vida.     

A pesquisa, apesar de ainda estar em andamento, traz em seu bojo um norte – um leme 

para nos direcionar e é isso que buscamos como formadores: educação de qualidade que 

atenda a essas demandas sociais já tão discriminadas socialmente. A investigação, nessa fase 

inicial, já apresentou indícios de que muitos dos saberes dos jovens que são agricultores e 

estão matriculados no Curso PROEJA Agropecuária não são levados em consideração em 

vários momentos da formação e essa é uma questão que necessita ser discutida e solucionada, 

para que o pior não ocorra: a evasão e assim, maior distância entre aluno e escola, 

conhecimento e formação, em suma: trocas e construção de saberes. Portanto, é preciso 

construir, sim, mas em parceria – em comunidade. 
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Resumo 

Esse trabalho tem como objetivo identificar os desafios encontrados pelos professores que atuam no 

espaço rural para concretização da educação em tempos de pandemia. Para construção da pesquisa 

foram desenvolvidos levantamentos bibliográficos e documentais, somados com o trabalho de campo 

através da aplicação de formulários aos professores da escola que pertenceà comunidade rural 

Induazinho, Capitão Poço, Pará, entre os meses de setembro e outubro de 2020.  

 

Palavras-Chave: Educação Do Campo, Pandemia, Ensino-Aprendizagem, Práticas Pedagógicas. 

 
Abstract 

This work aims to identify the challenges faced by teachers who work in rural areas to achieve 

education in times of pandemic. For the construction of the research, bibliographical and documentary 

surveys were developed, added to the fieldwork through the application of forms to teachers of the 

school that belongs to the rural community Induazinho, CapitãoPoço, Pará, between the months of 

September and October 2020. 

 

Key-Words: Rural Education, Pandemic, Teaching-Learning, Pedagogical Practices. 

 

1. Introdução 

Sabemos que a educação é fundamental para o desenvolvimento do indivíduo e 

conseqüentemente para o desenvolvimento de um país, além de ser um direito fundamental, 

que influi diretamente na qualidade de vida e aptidão para o exercício da cidadania, 

independente das características do território (DELEVATTI, 2006). Quando se trata de 

educação não podemos esquecer a Educação do Campo, que contribui com o 

desenvolvimento do território camponês.  
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Esta pesquisa nasce no contexto da pandemia do novo Coronavírus, conhecido como 

SARS-COV-2, nos meses de setembro e outubro de 2020, período (26/10/2020) que 

contabilizava no momento da escrita deste trabalho até as 13h, 157.226 óbitos no Brasil, 

segundo levantamento do consórcio de veículos de imprensa com dados obtidos pelas 

secretarias estaduais de Saúde (G1, 2020), e 6.725 óbitos no Pará, dados fornecidos pela 

Secretaria de Saúde do Estado do Pará (SESPA, 2020). 

Via Decretos os governos, estaduais e municipais, suspenderam as aulas presencias, 

assim como outros eventos e ocasiões que levassem o contato físico e proximidade entre as 

pessoas para evitar a proliferação e contágio do Corona vírus.  

Acreditamos que o atual contexto, que pede isolamento social, ausência dos estudantes 

nas escolas, implica diretamente no desenvolvimento dos mesmos, uma vez que as 

comunidades rurais têm maiores dificuldades ao acesso à internet, além das dificuldades que 

são enfrentadas em tempos comuns.  

Quanto ao objetivo geral deste estudo,busca-se identificar e analisaros desafiosdos 

docentes que estão atuam em território rural para concretização da educação em período de 

pandemia, na localidade de Induazinho, em Capitão Poço – PA. 

2. Metodologia 

O estudo foi realizado emCapitão Poço, no estado do Pará, mais precisamente na 

comunidade do Induazinho, que fica a aproximadamente 25km da sede do município (Figura 

1). O município é composto de área urbana e rural, sua população é composta por 51.883 

habitantes, sendo que aproximadamente 59% desses, residem em território rural (IBGE, 

2010).Esses 59% correspondem ao total de 30.452 habitantes, sendo destes 600 da 

comunidade do Induazinho (COSTA, 2015).  
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Figura 1- Localização da área de estudo. 

 

Fonte: Google Earth Pro, 2020. 

O trabalho de campo realizou-se com cunho exploratório, com professores do Ensino 

Fundamental das séries finais que atuam na comunidade, a fim de que esses pudessem nos 

fornecer dados sobre a temática em estudo. 

A pesquisa foi operacionalizada por meio de um questionário de entrevista 

direcionado aos professores, nos meses de setembro e outubro de 2020. Por conta da 

pandemia, os formulários foram enviados via link para preenchimento online, também 

disponibilizamos formulários impressos para caso de dificuldades com acesso à internet. 

O link disponibilizado foi produzido através da plataforma digital Google Forms, 

assim como a contabilização dos dados e produção de gráficos. Já os formulários impressos 

foram disponibilizados em formato PDF, via aplicativo de mensagem WhatsApp, para um dos 

professores entrevistados que se disponibilizou para impressão, caso fosse necessário. 

A organização das entrevistas foi realizada de forma semiestruturadas, contendo 

questões objetivas e subjetivas, que permitiram aos entrevistados expor seus pensamentos 

sobre a temática proposta, sem respostas pré-fixadas pelo entrevistador. 

Considera-se que o universo amostral deste estudo é da ordem de 62,5% do total 

identificado na categoria docentes do ensino fundamental das séries finais, correspondente a 

16 professores. 

3. Resultados/Discussões 

Este estudo é composto pela análise de dados informados pelos professores do ensino 

fundamental de séries finais, do 6º ao 9º ano, com 290 alunos matriculados no ano letivo de 
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2020, da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Gomes de Oliveira, a única escola 

presente na área que compõe a comunidade (COSTA, 2015). A escola não atende apenas os 

estudantes da comunidade onde está inserida, sendo então considerada na condição de escola 

sede, por estar localizada em um cruzamento de vilas rurais.  

Dos dez (10) entrevistados que participaram desse estudo, 7 são mulheres e 3 são 

homens. A faixa etária dos professores varia de 23 anos a 52 anos. 

Quanto ao nível de escolaridade, está dividido da seguinte forma: 80% são formados 

em licenciatura,10% está cursando licenciatura e 10% em bacharel. Dentre os entrevistados 

formados, apenas 3 possuem pós-graduação.A atuação desses profissionais varia de menos de 

1 ano a mais de 5 anos. Onde 4 professores atuam mais de 5 anos nas escolas do campo e 

apenas 1 atuam a menos de 1 ano (Gráfico 1). 

Gráfico 1 – Tempo de atuação na Educação do Campo 

 

Fonte: autores, 2020. 

Com relação a moradia dos entrevistados, 80% dos professores que atuam na escola do 

campo não residem na comunidade de atuação, apenas 20% moram na comunidade. Dentre os 

entrevistados, 7 deles além de atuarem na escola do campo, também trabalham nas escolas do 

território urbano, na rede de ensino público. Talvez este seja um dos fatores de não residirem 

na comunidade, devido a sua dupla jornada de trabalho. 

Nesse cenário de crise sanitária enfrentado por todas as instituições, o campo 

educacional busca se reinventar para avançar o ano letivo e não prejudicar ainda mais a 

formação dos alunados. Nesse sentido, quando perguntado aos professores que atuam na 

escola João Gomes de Oliveira sobre a tomada de medidas para seguir o ano letivo, 100% 

deles responderam que a instituição desenvolveu as devidas medidas pedagógicas (Gráfico 2).  
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Gráfico 2 - Medidas para seguir o ano letivo. 

 

Fonte: autores, 2020. 

Tendo em vista às dificuldades que o isolamento social e o estabelecimento da 

quarentena para controlar o avanço de contágio, os professores foram obrigados a se 

reinventarem pedagogicamente para consolidação da sua prática educativa. Dessa forma, 

quando perguntado quais os tipos de metodologias utilizadas para elaboração das suas 

atividades, 100% deles responderam que os meterias em apostilas são os mais usados nesse 

contexto de crise. O recurso de mídia (vídeos) foi apresentado por um entrevistado, fato que 

põe em evidência o pouco recurso tecnológico utilizado pela escola da comunidade (Gráfico 

3). 

Gráfico 3 - Metodologia indicada para realização das atividades. 

 

Fonte: autores, 2020. 
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O desafio foi posto também em como orientar e estabelecer práticas educativas menos 

prejudiciais aos alunos e professores num universo de incerteza e perdas humanas surreais. 

Com isso, quando questionados se houveram cursos ou reuniões preparatórias para 

desenvolver a docência nesse contexto de crise, 87, 5% dos entrevistados afirmaram que sim e 

apenas 12,5% disseram que não. Diante dos dados apresentados, podemos evidenciar uma 

divergência de informação, mesmo assim, a maioria dos professores afirmam terem realizados 

algum tipo de formação (Gráfico 4). 

Gráfico 4 - Cursos e reuniões preparatórias. 

 

 

Fonte: autores, 2020. 

 

Outro aspecto que deve ser considerado dentro do universo escolar é o caráter coletivo 

processo educativo. Não tem como pensar a escola sem a sua totalidade. O espaço físico, o (a) 

zelador (a), o (a) merendeiro (a), o (a) porteiro (a), os (as) professores (as) o (a) diretor (a) são 

integrantes dessa estrutura de ensino. Nessa a equipe pedagógica tem um papel relevante 

nesse contexto. Com isso, 90% dos professores relataram que receberam algum tipo de auxílio 

e/ou orientação para realização das atividades avaliativas da escola e apenas 10% dos 

entrevistados responderam que não tiveram qualquer direcionamento do grupo pedagógico 

(Gráfico 5). 
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Gráfico 5 - Auxílio da equipe pedagógica e gestão para 

realização das atividades 

 

Fonte: autores, 2020. 

Entre as orientações os entrevistados relataram a utilização de apenas uma lauda com 

conteúdo e exercícios de fixação, ainda sobre as orientações por conta da coordenação 

pedagógica o entrevistado A ressalta que: “Que se tenha um cuidado com os conteúdos a 

serem trabalhados e que seja da forma mais simplificada possível, facilitando assim o 

entendimento do aluno”. 

Entre as perguntas uma delas falava sobre o acesso à internet, todos os entrevistados 

responderam que possuem planos, planos privados que acessam em suas casas, mas 

confirmam que a escola também possui acesso. Esse acesso contribui de maneira positiva 

aos educadores do campo, pois permite aos mesmos comunicação sem contato físico, seja 

com a coordenação pedagógica e direção escola, como com os estudantes e familiares para 

auxílio nas atividades escolares.  

O estudante de jornalismo Hallyson Guimarães (2020), diz que:  

Com a chegada da pandemia de covid-19 neste ano, o país teve de se 

adaptar a novas maneiras de viver, como por exemplo, trabalho por Home 

Office, como alternativa para que grandes empresas não necessitassem 

fechar as portas; meios de venda online sendo mais populares que os 

presenciais, devido ao lockdown gerado pelo fechamento das cidades e 

comércios de forma geral; o Ensino à Distância (EAD) se tornando a 

principal forma de estudo entre estudantes de todos os níveis de ensino; 

além de muitos outros pontos como meios de lazer e socialização online. 

Deste modo, vemos uma mudança geral em todos os modos de viver da 

sociedade para tentar contornar as adversidades geradas pelo isolamento 

social.   

 

Como vimos, a internet é muito importante para a concretização da educação em 

período de pandemia, mas existem outros fatores limitantes, como por exemplo, a falta de 

equipamentos. O gráfico a seguir caracteriza esses limites:  
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Gráfico 6- Empecilhos para produção do material didático. 

 

Fonte: Autores, 2020. 

Os educadores que assinalaram “outros”, descreveram que além das alternativas 

colocadas no formulário a produção de conteúdo em apenas uma lauda os limita de forma 

intensa. O entrevistado B ainda ressalta que: “Concluir o cronograma de conteúdos até o 

término do ano letivo de 2020” é um fator preocupante.   

Sobre a distribuição dos materiais didáticos para os estudantes, são realizados de 

forma impressa, distribuídos com a colaboração dos próprios professores e dos pais dos 

estudantes. Os conteúdos são distribuídos e ficam com os estudantes num período de 15 

dias, os professores auxiliam os mesmos durante esse tempo via aplicativos de mensagens, 

ligações e até mesmo pessoalmente, quando os alunos que não possuem acesso aos meios 

de comunicação procuram os educadores que residem na comunidade para tirar dúvidas .  

No formulário deixamos um espaço livre para que os entrevistados ficassem à 

vontade para se expressar e relatar a sua realidade, a entrevistada C diz que:  

O período da pandemia foi o período em que tivemos que nos reinventar 

diante de muitas dificuldades, principalmente pela falta de acesso à 

internet dos alunos e também pelas dificuldades enfrentadas pelos pais dos 

alunos do campo, uma vez que, a maioria não possui um nível escolar 

alto, o que permite que muitos não participem das atividades 

escolares/domiciliares. 

E sim, recebi ajuda de alguns colegas de trabalho, amigos e família, pois é 

um período que devemos ter união e, principalmente, empatia. 

 

Assim como a entrevistada C outros professores também ressaltaram a ajuda e 

contribuição dos colegas de trabalho para realização e execução do cronograma e 

metodologia de trabalho no período de pandemia, como vimos no gráfico 6 outra 

dificuldade é a habilidade com os programas usados para produção das atividades.  
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Outro relato diz que: “uma das maiores dificuldades que tanto eu, quanto meus 

colegas enfrentamos nesse período de pandemia, é a perda de interesse por parte de alguns 

alunos, quanto a devolução das atividades respondidas” (Entrevistado D, 2020). 

Entendido essa dimensão, só há sentido pensar em uma Educação do Campo ou uma 

proposta educacional específica para os sujeitos do campo se existir um projeto de 

desenvolvimento para esse espaço, vinculado a um projeto nacional. Sendo assim: “é 

preciso educar para um modelo de agricultura que inclui os excluídos, que amplia os postos 

de trabalho, que aumenta as oportunidades do desenvolvimento das pessoas e das 

comunidades e que avança na produção e na produtividade centradas em uma vida mais 

digna para todos e respeitadora do limite da natureza. (ARROYO; CALDART; MOLINA, 

2011). 

Outro aspecto importante dentro do universo agrário voltado para educação do 

campo é dimensão curricular estabelecida pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

“com sua intencional invisibilização da Educação do Campo face à padronização das 

competências, habilidades e conteúdo para todo o país, determinando o que as escolas e 

os/as professores/as devem ensinar aos estudantes, e em que tempo” (HAGE e 

MEDEIROS, 2020, p.14), fato curioso que recai especificamente na prática pedagógica 

desenvolvida na comunidade de Induazinho, onde os professores/as são obrigados a 

elaborarem atividades avaliativas nesse período de pandemia com apenas uma lauda para 

cada aluno, para diminuir gastos com material de impressão. 

Na fala de um dos dez professores entrevistados nesta pesquisa, ele relata quando 

perguntado se existem orientações e regras para elaboração das atividades executadas: “As 

atividades de cada disciplina devem ser entregues quinzenalmente, na escola, somente em 

uma lauda”. Um outro professor também acrescenta: “Todos os professores têm que 

produzir em uma lauda o conteúdo e em seguida cinco questões”. A partir desses relatos 

podemos chamar atenção para o que ficou conhecido como “teto de gastos públicos” 

(Ementa Constitucional nº 95/2016) que estabelece congelamento de investimentos sociais, 

em especial na saúde e educação nos próximos vinte anos no Brasil (HAGE e MEDEIROS, 

2020), política essa que reflete e escancara ainda mais o descaso com educação do campo 

no nosso território e o caráter privatista e neoliberal que o capital busca ensejar no espaço 

agrário brasileiro (CALDART, 2020; HAGE, 2020). 
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4. Considerações Finais 

Com avanço do novo Coronavírus, escolas tiveram que suspender suas atividades 

presenciais. E foi um momento de se reinventar, para que os alunos não fossem prejudicados 

com relação ano letivo. Uma das alternativas foi trabalhar com o ensino de forma remota. Mas 

como fazer isso em lugares que o acesso à internet é limitado ou até mesmo não existe? 

O clima é de incerteza com relação à educação, principalmente nas escolas do campo. 

Pois sabemos que os mais prejudicados são os alunos de baixa renda, que nem sempre tem 

acesso à internet. 

Os professores têm enfrentado dificuldades com o novo cenário educacional, as 

dificuldades tem sido: como repassar todo o conteúdo do ano letivo de forma sucinta entre 

outras. 

O presente trabalho mostra como os professores de Induzinho tem conseguido repassar 

o conteúdo para seus alunos, sem que haja dificuldade de aprendizado por esses alunos ou até 

mesmo a falta de acesso ao conteúdo. Os professores precisaram se reinventar para 

acompanhar o “novo normal” neste período de pandemia, segundo os professores a equipe 

pedagógica tem ajudado de maneira positiva no trabalho deles. Está sendo um momento de 

grandes dificuldades e perdas, mas a comunidade como um todo precisa se unir, para que as 

escolas do campo possam sobreviver a mais essa dificuldade. 

Professores, diretores, equipe pedagógica, alunos e pais de alunos têm trabalhado em 

equipe para enfrentarem as barreiras educacionais, com a vinda da pandemia. A hora é de 

sermos solidários uns com os outros, e de pensamos no bem coletivo para a educação do 

campo. Para que ela possa mais uma vez vencer o cenário de incerteza. 
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Área Temática II: Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo e Educação de Jovens e 

Adultos 
Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

O Presente artigo trata-se de documentos normativos e instrumentaliza dores da educação básica, no 

que concerne a modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA, a saber o Projeto Político 

Pedagógico – PPP, DCN/EJA, PNE, entre outros, enfoca-se principalmente a literalidade da lei com 

excertos específicos (únicos) da EJA, assim como também excertos comuns  da educação regular e 

modalidade EJA. Partindo deste contexto tem-se como questão de estudo: existe uma (s) possível (eis) 

referência (s) legal (ais) específica de que trate exclusivamente da modalidade EJA?  Para responder a 

este questionamento, temos como objetivo geral: analisar documentos norteadores (diretrizes, planos, 

parâmetro) da educação básica. E como objetivos específicos: refletir sobre a abordagem (linguagem) 

documental voltada a modalidade EJA; apontar possíveis excertos da lei que trate de princípios 

específicos da EJA; identificar a abrangência educacional da modalidade em seus aspectos. Quanto a 

metodologia, adotamos a concepção de pesquisa qualitativa, de caráter bibliográfico a luz deMinayo 

(2008).A pesquisa apontou a existência de documentos específicos para a modalidade de ensino; como 

também, a existência de documentos nacionais que tratam concomitantemente desta e de outras 

modalidades da educação básica. Diante dos achados, concluímos que as modalidades EJA em 

abordagem têm ganhado espaço nas discussões acadêmicas e sociais; como também, espaços  

significativos em termos de qualidade e de visibilidade educacional considerando os desafios que 

passou e passa no cenário educacional.  

 

 
Palavras-Chave: Projeto Político e pedagógico, normativos, modalidade EJA 

 
Abstract 

The present article deals with normative documents and instrumentalizes basic education pains, with 

regard to the Youth and Adult Education modality - EJA, namely the Pedagogical Political Project - 

PPP, DCN / EJA, PNE, among others, mainly the literality of the law with specific (unique) excerpts 

from EJA, as well as common excerpts from regular education and EJA modality. From this context, 

we have as a study question: is there a possible legal reference (s) specific that deals exclusively with 

the EJA modality? To answer this question, we have as a general objective: to analyze guiding 

documents (guidelines, plans, parameters) of basic education. And as specific objectives: reflect on the 

documentary approach (language) focused on the EJA modality; point out possible excerpts from the 

law dealing with specific EJA principles; identify the educational scope of the modality in its aspects. 

As for the methodology, we adopted the concept of qualitative research, of bibliographic character in 

the light of Minayo (2008). The research pointed out the existence of specific documents for the 
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teaching modality; as well as the existence of national documents that deal concurrently with this and 

other basic education modalities. In view of the findings, we conclude that the EJA modalities in 

approach have gained space in academic and social discussions; as well as significant spaces in terms 

of quality and educational visibility considering the challenges that have passed and pass in the 

educational scenario. 

 

Keywords: Politicalandpedagogicalproject, normative, EJA modality 

 

 

1. Introdução 

O presente artigo trata-se de um estudo acerca de alguns dos principais documentos 

norteadores da modalidade de ensino: Educação de Jovens e Adultos - EJA, considerando a 

especificidade da literalidade dos normativos. 

Nesse ínterim, a pesquisa se insere na abordagem qualitativa, pois “envolve a obtenção 

de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, 

enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos 

participantes” (BOGDAN; BIKLEN, 1982, p.67). 

Nesse particular, enfoca-se marcos significativos legais dos quais o pesquisador 

passou ao longo do percurso formativo do Curso de Pós-Graduação em Práticas Assertivas em 

Gestão da Educação Profissional Integrado à Educação de Jovens e Adultos – EJA, 

especialização na modalidade de Educação a Distância - EaD ofertado pelo Instituto Federal 

do Rio Grande do Norte – IFRN em parceria com a Universidade Federal Rural do Semi-

Árido – UFERSA  

A investigação utilizou como um recurso didático para bases teóricas O Sistema 

Unificado de Administração Pública - SUAP e o Ambiente de Aprendizado Modular 

Orientado ao Objeto -MOODLE plataforma digital com acesso para a integralização das 

disciplinas e interação entre professores e alunos do curso; o itinerário formativo seguiu na 

área de gestão, com aprofundamentos em  disciplinas de fundamentação, de produção, de 

noções, de organização, de tecnologia e seminários tudo referente a especialização lato sensu 

em abordagem, com o objetivo formativo de melhorar a qualidade da educação pública em 

todo o país, visto que o edital de seleção tinha previsão do curso ser ofertado em quase todas 

as regiões a saber: centro-oeste, nordeste, norte, sudeste, sul; e com objetivo profissional de 

implementar mudanças na prática curricular e pedagógica da Educação Profissional presencial 

e à distância, interligada à EJA nas redes federal, estadual e municipal por meio da formação 

continuada de gestores, professores, tutores da EaD e técnicos educacionais. 
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O curso oportunizou várias idas a escolas que ofertam a modalidade EJA, 

oportunizando assim ricas discussões e resultados sobre a área em abordagem gestão e 

aspectos instrumentalizadores a saber: Projeto Político pedagógico – PPP, Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos - DCN/EJA, Plano Nacional de 

Educação - PNE, Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, Constituição Federal – CF 

entre outros. 

Os recursos utilizados partiram de algumas disciplinas que exigiam a ida a escola no 

intuito de promover a interação aluno e espaço escolar; quanto a estes foram questionários, 

livros, apostilas somando  entrevistas a professores; oportunidade em que o pesquisador 

através da interação com os discentes da EJA colhia detalhes, informações, vivencias do 

cotidiano, e experiências ricas do ponto de vista intelectual e acadêmico. 

Diante da amplitude dos reflexos tem-se como questões de estudo existem uma (s) 

possível (eis) referência (s) legal (ais) específica de que trate exclusivamente da modalidade 

EJA?  Para responder a este questionamento, temos como objetivo geral: analisar documentos 

norteadores (diretrizes, planos, parâmetros)da educação básica. E como objetivos específicos: 

refletir sobre a abordagem (linguagem) documental voltada a modalidade EJA; apontar 

possíveis excertos da lei que trate de princípios específicos da EJA; identificar a abrangência 

educacional da modalidade em seus aspectos. 

 

2. Metodologia 

Por ser a pesquisa conceituada como atividade central do campo cientifico é que faz 

com que focalizemos e estreitemos a abordagem a partir de uma pesquisa bibliográfica e/ou 

ainda quando há a necessidade de pesquisa de campo, onde, em um primeiro momento foi 

realizado um estudo das obras que abordam EJA com foco em parâmetros, elementos, 

princípios, diretrizes e objetivos que caracterize a modalidade de ensino em abordagem.  

Com efeito, adotamos como metodologia, a concepção de pesquisa do tipo qualitativa. 

Esse tipo de pesquisa nos dá oportunidade de fazer a utilização de instrumentos para a 

construção dos dados como observação de local se houver necessidade, análise de 

documentos e ainda entrevista semiestruturada. Assim de acordo com Bogdan e Biklen (2013, 

p. 67) “[...] o objetivo principal do investigador é o de construir conhecimento e não o de dar 

opiniões sobre determinados contextos (vivência ou ações)”. 

Quanto as entrevistas semiestruturadas; as mesmaspodem vir a ser realizadas através 

de questionários investigativos, onde identifica-se parâmetros para os dados quanto a pertença 
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do documentos específicos (únicos) e/ou ainda comuns para modalidades e formas de ensino 

específico no tocante a ascensão educacional de alunos frequentadores (público alvo) do 

ensino.  

Ao coletar esses dados, foi feita uma análise de conteúdos que norteiam esta pesquisa, 

no sentido de se construir sínteses geradoras de novas dúvidas e problematizações, ou no 

sentido ainda de se compreender e explicar problemas e/ou perguntas já geradas através dos 

objetivos: geral e específicos. 

Sabemos que, ao realizar a pesquisa qualitativa, a entrevista se constitui como uma 

técnica desenvolvida pelo pesquisador e que esta pode ser desenvolvida em conjunto com 

observação e registro de dados. Aliados a essas técnicas, trazemos revisão bibliográfica e 

análise documental.  

 

3. Resultados/Discussões 

No que concerne à educação profissional na EJA, em específico, partindo da seara de 

diretrizes gerais e específicasda modalidade de ensino, considerando as abordagens de 

algumas disciplinas como as de Fundamentos de Educação Profissional integrada à EJA e 

Políticas Públicas para EJA integrada à Educação Profissional, que tinham o objetivo de 

associar a teoria e prática por meio de palestras, e atividades integradoras; situa a EJA do 

ponto de vista histórico, ressaltando as intenções expressas ao longo da sua história e, nessa 

esteira da historicidade, percebe-se os objetivos das políticas públicas voltadas para esse 

campo de formação, nesse prisma foioportunizado ao pesquisadorvir a conhecer e saber que a 

EJA já foi considerada como um programa voltado para a formação profissional integrada a 

educação básica. 

De acordo com a professora Maria Margarida Machado da  Universidade Federal de 

Goiás – UFG, o PROEJA foi criado a partir de um processo histórico e não do vazio; em 1940 

a EJA nasce como “campanha”, por esta razão os autores a têm como „‟Educação 

“Compensatória”  dessa forma compara-se a uma visão sanitarista a exemplo dos programas 

de saúde da época; segundo a professora Maria Margarida essa ideia é reproduzida no Plano 

Nacional de Educação – PNE quando o mesmo aborda na  META 9 “[...] erradicar o 

analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo 

funcional”. Vislumbra-se uma visão sanitarista, ora, o que se erradica? Não é doença? Então, 

a essa questão na década de 40 dava-se o nome de “campanha” para o processo educacional e 

a EJA era tida como campanhas para adolescentes e adultos. 
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Quanto a noção de Educação Compensatória, é possível dizer que até hoje esta visão 

ainda está impregnada na EJA; percorrendo a linha do tempo a mesma já foi tida como: 

campanha, programas, mas que em 1996 de acordo com a LDB passou a ser tida como uma 

modalidade de ensino. A professora ressalta que em 1971 a mesma foi tida como ensino 

supletivo; como também aborda que atualmente é um equívoco se pensar a EJA como forma 

de educação compensatória, mas é inegável que o supletivo, assim como o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL  foram tidos como educação de bases compensatória. 

Salienta-se que a professora faz duras críticas ao que está posto em documentos 

oficiais atuais existentes no que concerne a EJA, especificamente neste trecho da LDB 

“inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria”, ponto relevante, pois, 

indaga-se e qual a idade própria para que os sujeitos aprendam? Existe uma idade apropriada? 

É fato que os sujeitos nascem e morrem aprendendo, assim como a professora Maria 

Margarida coloca. 

A LDB de 1996 estabelece em seu Art. 37 que educação de jovens e adultos destina-se 

àqueles que não tiveram acesso ou continuidade dos estudos no ensino fundamental e médio 

na idade própria; e que os sistemas de ensino devem assegurar tal direito de forma gratuita aos 

jovens e adultas oportunidades educacionais apropriadas, considerando também as 

características dos alunos. 

Some-se ainda profundas contribuições intelectuais da disciplina Práticas de 

Letramento na EJA, onde os textos proporcionam refletir letramento; no Brasil os estudos 

sobre letramento ganham maior visibilidade em 1990. Sobre tal enfoque, discursos sobre 

letramento é reforçado ainda por documentos norteadores oficiais de educação a exemplo os 

Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN em 1996.  

Para assegurar a utilização e materialização das diretrizes o coordenador pedagógico é 

um profissional central no processo, sobre este profissional o mesmo foi se constituindo nas 

práticas de ensinar e aprender conforme embasamento teórico (material da disciplina). No 

período do regime militar desempenhava a função de controle (tradicional); contudo, 

atualmente vislumbramos este profissional como mediador/coordenador de atividades 

pedagógicas (contemporaneidade). 

É importante mencionar em tela que muitas nomenclaturas foram e ou são usadas para 

nomear este profissional conforme material da disciplina estes por sua vez como: coordenador 

pedagógico, supervisor, apoio pedagógico, especialista, suporte pedagógico e outras. (IFRN, 

2018) 
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Em 1960 e 1970 o supervisor tinha a função de acompanhar, controlar, avaliar e 

direcionar o docente, embasado numa concepção de ensino tecnicista de educação. Porém em 

1980 sua atuação no campo educacional é questionada; pesquisas apontam que é necessário a 

existência deste profissional no “chão” da escola, desde que fosse mais preparado para a 

atuação prática. O coordenador pedagógico no tocante a construção da proposta pedagógica 

tem papel relevante: ele medeia a prática educativa, assim como a construção do Projeto 

Político Pedagógico - PPP, a fim de que se alcance a qualidade social da educação oferecida. 

É papel do coordenador de acordo com Libâneo (2004) apud Bezerra: coordenar o PPP, assim 

como o desenvolvimento e avaliação deste; apresentar diretrizes que se coadunam com 

objetivos propostos; prestar auxílio técnico na prática de elaboração do PPP. 

Assim como, promover a participação de toda comunidade escolar e de todos os 

segmentos para a construção da proposta curricular - para que seja construída de forma 

coletiva; deve acompanhar a elaboração dessa proposta. 

Inlocus em pesquisas,pôde-se fazer um diagnóstico situacional de funções 

administrativas de como é realizado o planejamento, a construção do PPP e ou atualização, 

existência do Conselho Escolar, recursos, indicadores avaliativos, entre outros. 

Com um olhar voltado a especificidade da modalidade em abordagem a saber EJA 

integradas ao PROEJA, a constituição aborda no que se refere a modalidade da EJA 

primeiramente a garantia da Educação como um direito que se estende a “todos” 

indistintamente; assim tal direito segue fundamentado em duas dimensões a saber: ético- 

existência, que é o direito do ser humano existir com dignidade; sócio política, que é o direito 

ao exercício da cidadania.  

A EJA vem expressa na constituição em vários momentos de seu texto base, assim nos 

é oportuno que elenquemos alguns dentre vários enfoques; no art. 6° da Constituição Federal  

o texto base traz que a Educação se constitui como um dos direitos sociais, some-se ainda o 

art. 208, I que traz a educação básica obrigatória e gratuita como dever do estado, assegurada 

a sua oferta inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria.  

A LDB; expressa no art. 4.  os deveres do estado para com a educação, através de 

acesso público e gratuito do ensino fundamental e médio para todos que não tiveram acesso 

na idade própria. 

A instituição escolar deve coadunar com documentos norteadores da educação;a 

instituição de ensino seguindo o que preceitua a própria LDB  deve realizar matrículas para 

esta modalidade, a clientela público alvo devem ser alunos que sejam maiores de quinze anos 
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para o ensino fundamental e maiores de dezoito anos para o ensino médio. E que para os 

exames de suplência como o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 

Adultos - ENCEJA seguem a mesma faixa etária de matrícula para o ensino da modalidade 

EJA. 

EJA na Resolução Nº 4 de 2010, elaborada pelo Conselho Nacional de Educação por 

meio da Câmara de educação Básica que dispõe de ofertas gerais da educação básica; Quanto 

a oferta da modalidade da Educação de Jovens e Adultos; Art. 28. A Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) destina-se aos que se situam na faixa etária superior à considerada própria, no 

nível de conclusão do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. A mesma resolução ainda 

aduz que: 

 

§ 1º Cabe aos sistemas educativos viabilizar a oferta de cursos gratuitos aos jovens e 

aos adultos, proporcionando-lhes oportunidades educacionais apropriadas, 

consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 

trabalho, mediante cursos, exames, ações integradas e complementares entre si, 

estruturados em um projeto pedagógico próprio. 

§ 2º Os cursos de EJA, preferencialmente tendo a Educação Profissional articulada 

com a Educação Básica, devem pautar-se pela flexibilidade, tanto de currículo 

quanto de tempo e espaço, para que seja(m): 

 

A resolução faz referência a um PPP próprio em específico para a modalidade de 

ensino correspondente a EJA; desta forma é papel do supervisor escolar em conjunto com a 

gestão e equipe técnico-pedagógica prover meios para que a escola se adeque a realidade 

pretendida pela resolução não esquecendo que a construção do referido seja de forma 

dialógica e participativa englobando os vários segmentos da instituição escolar a saber: pais, 

alunos, professores, comunidade a fim de que a realidade social e local seja inserida no 

currículo da escola e no próprio documento físico proposta pedagógica. Pois, estes alunos tem 

características específicas em relação aos das demais modalidades, some-se ainda que a escola 

deve pautar em currículo, tempo e organização escolar flexível. 

O presente documento em abordagem no segundo parágrafo chama atenção para a 

valorização de: III - valorizada a realização de atividades e vivências socializadoras, culturais, 

recreativas e esportivas, geradoras de enriquecimento do percurso formativo dos estudantes; 

O supervisor deve ser coordenador dessas atividades mencionadas por terem 

conotações: sociais recreativas, educacionais, desportivas pois são atividades geradoras de 
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enriquecimento do percurso de ensino-aprendizagem, assim como do percurso formativo. 

Como também deve ser este profissional em conjunto com a gestão e demais funcionários 

técnico-administrativos e técnico-pedagógicos serem promovedores de motivação e 

orientação permanente dos estudantes dessa modalidade com intuito e meta de visar uma 

maior participação desses educandos nas aulas, um melhor aproveitamento de desempenho, 

assim fazendo o aluno se sentir acolhido e de certa forma protegido no ambiente escolar 

evitando em muitos casos a reprovação, repetência e até mesmo a evasão; que estes 

profissionais sejam sensíveis a todos estes alunos motivando ajudando-os, incentivando-os. 

Outro fator interessante que a resolução aborda seria a necessidade da formação 

continuada dos professores, no art. 28 inciso segundo, parágrafo VI - realizada, 

sistematicamente, a formação continuada, destinada, especificamente, aos educadores de 

jovens e adultos.  

O PNE em duas metas especificamente a meta 9 e 10; faz menção aos estudantes da 

EJA quando menciona a necessidade de elevação a taxa da taxa de alfabetização da população 

com 15 (quinze), erradicação do analfabetismo e redução em 50% da taxa de analfabetismo 

funcional; e quando objetiva Oferecer, no mínimo, 25% (das matrículas de educação de 

jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação 

profissional. 

Nesse processo a oportunidade de fazer e até (re)fazer a leitura dos documentos aqui 

descritos ao longo do curso, some-se as experiências vivenciadas em pesquisas nas escolas 

moldam aidentidade profissional do pesquisador para melhor; com uma provável atuação 

docente a ser ofertada a alunos por meio do ensino com uma maior qualidade. 

 

4. Considerações Finais 

Sob tal enfoque é pertinente que se afirme que o presente trabalho acadêmico o 

qualtrata de assunto relacionados a EJA/PROEJA, se constitui como um instrumento 

referencial capaz de mostrar a luz de normativos legais, uma reflexão abrangente no que tange 

a modalidade. 

 A pesquisa apontou a existência de documentos específicos para a modalidade de 

ensino como as diretrizes gerais para a EJA, some-se a resoluções; como também, a existência 

de documentos nacionais que tratam concomitantemente desta e de outras modalidades da 

educação básica a exemplo tem-se a CF, LDB,PNE entre outros. Diante dos achados, 

ressaltamos que a modalidade EJA, têm ganhado cada vez mais espaços nas discussões 
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acadêmicas e sociais; como também, significativos ganhos em termos de qualidade e de 

visibilidade educacional considerando os desafios que passou e passa no cenário 

educacional.Quanto aos documentos específicos; o pesquisador acha de fundamental 

relevância numa instituição ofertante da modalidade, uma vez que documentos específicos 

consegue uma melhor organização de espaços escolares, otimização de tempos, planejamento 

específicos, metas e objetivos tem mais possibilidade de êxitos; e o cotidiano escola é 

trabalhado com maior eficiência. 

Considerando a amplitude de reflexos o presente trabalho abre espaço para futuras 

indagações, assim como oportuniza refutar ou confirmar outras teorias. Some-se ainda ser 

objeto de estudo para alunos que venha a discorrer sobre o coordenador pedagógico que 

assumiu várias funções na esteira da historicidade educacional. Não obstante este adquire 

várias nomenclaturas como suporte pedagógico, coordenador educacional chegando a ser 

confundido com inspetor escolar, e orientador educacional. 

Com efeito, o mesmo poderá significativamente contribuiu para uma provável 

competência leitora, de alunos de graduação e até mesmo de pós-graduação; uma vez que 

possibilitou a escrever sobre a modalidade EJA, utilizando um gênero que até então eu não 

tinha abordado na vivência acadêmica. Na condição de especialista me proponho a utilizar 

todos conhecimentos em futuras práticas pedagógicasdocente. 
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Área Temática II: Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos 

 

Modalidade: Artigo Científico 

 

RESUMO: A presente pesquisa promove a percepção do que é educação financeira para os estudantes 

da educação do ensino médio e o meio com os quais a sociedade aprimoram sua capacidade de 

entendimento em relação ao assunto, concomitantemente verifica como tem sido originado o 

conhecimento financeiro destes e o nível de compreensão e percepção dos mesmos, e, possibilita uma 

clareza das lacunas em educação financeira com as quais estes estudantes podem chegar para o 

planejamento do futuro, posteriormente. Uma das fundamentais relevâncias do estudo foi verificar o 

nível da educação financeira de estudantes do ensino médio, segundo aspectos individuais. Os 

resultados indicam que não há uma educação financeira efetiva entre os jovens estudantes do ensino 

médio, parte dos jovens não são submetidos a explicar aos pais em que estão gastando seus recursos 

financeiros; os alunos têm obtidos, costumes financeiros com pais e parentes, e na prática do dia-a-dia, 

porém há pouco diálogo, no ambiente familiar, sobre assuntos financeiros. O conhecimento financeiro 

colhido da escola é singular, e necessário uma melhoria na qualidade deste conhecimento, nesta fase 

ou futuramente, inclusive na graduação. 

 

Palavras Chaves: Educação Financeira. Jovens. Ensino Médio. 

 

ABSTRACT: This research promotes the perception of financial education for high school students 

and the environment relation to the subject, concomitantly verifies how it originated or the financial 

knowledge studied and the level of performance. and their perception, and provides clarity on the gaps 

in financial education that these students can access to plan for the future later. School students, 

according to individual aspects. Results that do not exist in effective financial education among young 

high school students, part of the young are not examined and explain the parents who are spending 

their financial resources; students have been playing financial costumes with parents and in day-to-day 

practice, but there is little dialogue in the family environment about financial matters. The financial 

knowledge gathered from the school is unique and requires an improvement in the quality of this 

knowledge, at this stage or in the future, including undergraduate. 

 

Key Words: Financial Education. Young. High School 
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1. Introdução 

De acordo com a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico 

(ODCE), a educação financeira é o meio com os quais as sociedades aprimoram a sua 

capacidade de entendimento no que diz respeito a produtos financeiros, sendo uma ciência 

humana, discorre sobre as escolhas do indivíduo ao tomar decisões recorrentes a sua vida 

financeira. 

As questões financeiras encontram-se presentes na vida das pessoas desde cedo, por 

este motivo que o assunto adquire um grau de importância no meio escolar, para que 

possamos utilizar este recurso de forma benéfica, administrando adequadamente. A educação 

financeira tem como principais aspectos expandir o consumo consciente nas pessoas, 

fortalecendo o pensamento crítico, avaliando e instigando propriamente na mais acertada 

maneira de manusear o dinheiro, segundo o Banco Central do Brasil (BCB,2013).  

Segundo (Siqueira, 2010) a educação não deve ser um manual de regras, o principal 

objetivo é criar uma visão adequada e saudável sobre o dinheiro, por tanto tendo uma 

perspectiva de longo prazo, controle e constância. Além disso as finanças pessoais é um 

procedimento incessante que acarreta e deixa claro a nossa responsabilidade social e ética 

diante ao uso do recurso presente. No quesito finanças entender situações, como os episódios 

que acontecem na economia dentro e fora do país influenciam no dia a dia dos indivíduos, e a 

partir dessa percepção se torna claro a tomada de decisão no que se relaciona a temática 

relativa ao consumo, poupança ou utilização de crédito pessoal. (Amadeu, 2009). 

A educação financeira pode ser compreendida como opção de investimentos e é uma 

ferramenta de extrema importância para tomada de decisões. A concretização da Educação 

Financeira permite aos jovens a aquisição de conhecimentos e capacidades fundamentais para 

as decisões que, no futuro, terão que tomar sobre as suas finanças, além de agregar um 

resultado multiplicador de informação e de formação junto das famílias (Carvalho, 2019).   

No decorrer dos anos os indivíduos precisam optar por realizar diversas escolhas 

financeiras. Algumas escolhas podem vir a ser fáceis de serem realizadas e outras mais 

difíceis e complexas. Para uma boa gestão nos controles de pagamentos das despesas os 

indivíduos precisam ter uma base de conhecimento financeiro, conhecimento esse que para 

muitos é um grande vilão, ocasionado pela falta de conhecimento adquirido principalmente 

em casa e nas escolas (Costa, 2016).  

Para Ilvia (2016), e fundamental que os pais eduquem financeiramente seus filhos no 

início de sua infância, para que aprendam a valorizar o dinheiro, para que se tornem adultos 

responsáveis no quesito finanças, o autor enfatiza que, mesmo que a família enfrente 
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dificuldades financeiras, os adultos não devem poupar as crianças de entenderem a realidade, 

mas conscientizá-laspara auxiliarem na redução de gastos. 

Neste contexto, foi realizado estudos recentes sobre a educação financeira que 

apontam que 4 em cada 10 brasileiros declaram gastar toda sua renda mensal sem poupar 

nada. Segundo Campos (2013), diz que em suas pesquisas investiga como a Educação 

Financeira pode contribuir para decisões de consumo e investimento de jovens, indivíduos e 

consumidores. 

Sendo assim, o objetivo do trabalho é analisar o nível de compreensão sobre educação 

financeira dos alunos de ensino médio.  

A pesquisa é abordada por uma revisão de literatura, definindo seus conceitos e 

propostas relacionados ao tema, a partir desses registros serão analisados os conteúdos para a 

construção da base teórica. A metodologia será baseada na pesquisa de campo com uma 

análise quantitativa, fundamentada em questionários respondidos e analisados considerando a 

compreensão dos alunos a respeito dos benéficos e desafios da educação financeira no 

contexto socioeconômico, conhecimento e controle financeiro.  

Este estudo encontra-se dividido por 5 seções: para além desta introdução, na segunda 

seção apresenta-se o referencial teórico, em seguida os procedimentos metodológicos, já na 

quarta seção a análise de resultados e na última seção são prescritas as considerações finais do 

estudo. 

 

2. Metodologia 

a. Instrumento de pesquisa 

Para o levantamento da pesquisa foi necessários documentos que regulam a estrutura 

do setor educacional (MEC) e artigos em bases bibliográficas (Google Acadêmico e SPELL), 

com pesquisas básicas estratégicas para fundamentação do fenômeno da educação financeira. 

O instrumento da coleta de dados foram por pesquisas hipotéticos dedutivos com o objetivo 

de analisar a dificuldade de jovens com o estudo financeiro.   

b. Ambiente da pesquisa 

A análise do estudo foi realizada no município de Santa Isabel do Pará, situada na 

região Norte do Brasil, pertence a região metropolitana de Belém no interior do Pará, com 

cerca de 68.836 mil habitantes de acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia Estatística (IBGE, 2015). O município tem como principal fonte de renda a 

produção de hortaliças, bovinos, suínos, equinos e aves e o mesmo foi escolhido por conter 06 

escolas de ensino médio das quais 4 escolas foram objetos dessa pesquisa. A presente 
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pesquisa foi executada por intermédio de uma pesquisa quantitativa de dados descritivos e 

exploratória, o método escolhido é renomado como sondagem (ou Survey).  

c. Levantamento de dados 

Primeira etapa. 

Foram elaboradas perguntas por meio de questionários, separadas em três blocos. O 

Bloco I contendo informação socioeconômicas, o bloco II contendo conhecimentos financeiro 

e o bloco III contendo informação sobre o controle financeiro. A pesquisa foi aplicada em 

quatro escolas do município de Santa Isabel do Pará aos alunos do 1º ao 3º ano do ensino 

médio.  

Segunda etapa. 

Foram selecionadas 4 escolas do ensino médio, sendo 2 particulares: Colégio Conexão 

e Centro Educacional Giovanni Broccardo e 2 públicas: Colégio Antônio Lemos e Marieta 

Maia. As escolas foram escolhidas pelos seguintes critérios: a) Diferença socioeconômica; b) 

Fácil localidade; c) Grande influência na educação do município. Os indivíduos que foram 

abordados nas instituições configuram a faixa etária de 13 até 21 anos, do 1° ao 3° ano do 

ensino médio, onde um total de 2.067 jovens responderam o questionamento. 

Terceira etapa. 

Foram coletados dados através de questionário fechados, com 29 indagações, com 

objetivo de obter informações da base educacional financeira dos alunos.  

O questionário foi aplicado da seguinte forma: a) foi entregue os questionários 

pessoalmente aos alunos no local de ensino no dia agendado por contato prévio; b) não houve 

identificação dos alunos no questionário, onde foram informadas apenas a idades, e a serie a 

qual ele(a) pertence como forma de identificação; c) o questionário não foi obrigatório, sendo 

assim respondido por livre e espontânea vontade dos alunos, levando em conta o 

compromisso e responsabilidade pelas respostas concedidas. 

 

3. Resultados/Discussões 

Com base nos dados coletados, nas 4 escolas do município de Santa Isabel do Pará, 

totalizou 2067 alunos que responderam ao questionário da pesquisa, sendo analisados da 

seguinte forma: 

3.1 Blocos I: Perfil Socioeconômico 

Diante dos dados coletados, a pesquisa mostra que dos alunos questionados 44% da 

amostra são do sexo masculino e 56% sendo do sexo feminino, sendo que 1.669 dos alunos 

que estudam na rede pública totalizando 81% dos dados apresentados, e apenas 398 dos 
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alunos estudam em escolas privadas totalizando 19%, a maior parte dos alunos entrevistados, 

sendo 2.033 encontra-se na faixa etária entre 16 a 21 anos e 34 encontra-se com mais de 21 

anos. De acordo com a grande parte dos alunos a pesquisa mostra também que 1.679 dos 

alunos residem em casa própria constituindo 81% da pesquisa e 388 residem em outro tipo de 

moradia constituindo 19%, a análise também apresenta que grande parte dos alunos 1781 

moram com os pais descrevendo 86% da análise proposta, e 285 residem com outras pessoas 

descrevendo 14 % da analise. 

3.2 Bloco II: Conhecimento Financeiro. 

Gráfico 1: Com que Frequência você conversa sobre Dinheiro com seus pais? 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019 

Observamos que no gráfico acima demonstra que 79% dos alunos afirmaram que 

conversam sempre ou algumas vezes sobre dinheiro em casa porém de acordo com Martins 

(2017) mostra que essa realidade é diferente o diálogo sobre questões financeiras é muito 

limitada geralmente os pais não foram instruídos aos princípios financeiros com isso surge a 

dificuldade de repasse desse conhecimento pois falar de finanças gera desconforto.O gráfico 

revela também que cerca de 21% dos alunos abordados raramente ou nunca conversaram 

sobre dinheiro em casa visto que essa falta de diálogo pode ocasionar influências negativas 

como descontrole financeiro afetando seu desempenho futuro. 

Gráfico 2: Com que relação aos gastos Familiares? 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Autores, 2019 
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 Diante do gráfico exposto observa-se que 41% dos alunos abordados afirmaram que 

gasta menos do que ganhou porém para Marques (2018) identificou que esses jovens 

atualmente estão sendo atraídos por peças publicitárias tentadoras, com a facilidade de 

parcelar com isso cada vez mais jovens estão expostos ao consumo em condições que não 

conseguem quitar as suas obrigações. De acordo com essa abordagem, acrescenta também que 

o maior grau de endividamento está associada a esses jovens, ou seja, o público juvenil está 

consumindo cada vez mais, entretanto o gráfico revela que 59% dos alunos de gastam mais ou 

igual ao que ganha, afirmando a falta de controle desses jovens mediante ao consumo 

desenfreado.  

 Gráfico 3: Minha vida seria mais fácil se tivesse dinheiro? 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019 

A maior parte dos alunos 81% destes afirmam que sua vida seria mais fácil se tivesse 

dinheiro para School (2016) essa facilidade auxilia os indivíduos em tomadas de decisões 

mais assertivas, ou seja, os jovens que possuem maiores conhecimentos e recursos tendem a 

ter um controle sobre seus gastos entretanto 19% constataram que a sua vida não seria mais 

fácil se tivesse dinheiro, para Scolz (2019) discorre também que manter-se em uma 

circunstância limitada ocasiona e não poder construir um futuro vivendo de forma restrita. 

Gráfico 4: Acho normal as pessoas ficarem endividadas? 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019 
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De acordo com o gráfico acima 62% dos alunos responderam que acham normal as 

pessoas ficarem endividadas visto que de acordo com Lima (2018) acrescenta que essa 

afirmação é decorrente a dinâmica financeira desde a década de 90 onde era normal gastar 

tudo por conta dos elevados níveis de inflação provocados no mercado, Esse padrão está 

presente até hoje, porém de maneira ajustada pois com a facilidade de compra os índices de 

endividamento e inadimplência só aumentam entre os jovens, entretanto 38% dos alunos 

afirmaram não achar normal as pessoas ficarem endividadas uma diferença preocupante, 

porém, mostra que essa parcela de jovens estão mais conscientes que devem que lidar com 

suas obrigações. 

Gráfico 5: Comprar coisas me dá prazer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019 

Grande parte dos alunos cerca de 76% afirmaram não terem prazer em comprar, 

porém, de acordo com Martins (2017) o consumismo está embasado no prazer momentâneo 

isto mostra que este prazer está associado em grande escala aos jovens, esses jovens compram 

sem necessidade na maior parte dos casos, e demonstra que muitos jovem consomem para 

fazer parte de algum grupo social com o objetivo de se encaixar em naquele padrão. Ele 

ressalta também, que através dos estudos na psicologia esse prazer pode causar compulsão 

que geralmente acompanhada de ansiedade e depressão. 

Gráfico 6: Ficaria feliz se pudesse comprar mais coisas? 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019 
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 No gráfico acima exprime que 84% dos alunos questionados ficariam mais felizes se 

pudessem comprar coisas, no entanto se contradizem ao afirmarem que não sentem prazer ao 

comprar, como mostra no gráfico anterior, de acordo com Viera (2013) o consumo é um ato 

social e cultural, ou seja, independente do seu objetivo, seja satisfazer uma necessidade básica 

ou supérflua é presente em toda sociedade humana. 

Gráfico 7: É importante saber controlar os gastos? 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019 

De acordo com o gráfico, expõe que 91% dos alunos mostraram que estão 

conscientes da importância do controle de gastos, porém não sabem como iniciar um 

planejamento adequado, Oliveira (2019) diz que a educação financeira e as finanças pessoais 

referem-se ao conjunto de habilidades e conhecimentos que permite ao indivíduo tomar 

decisões eficazes com todos os seus recursos financeiros. 

 

 Gráfico 8: As pessoas ficariam desapontadas se soubessem que você tem dívidas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019 

Pode-se observar que no gráfico acima, demonstra que 67% dos alunos ficam 

confortáveis em estarem endividados, essa afirmação se complementa com gráficos já citados, 

o Brasil, vive-se um cenário preocupante quanto ao endividamento da população, a ponto das 

pessoas já estarem culturalmente acostumadas com o endividamento. 
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Gráfico 9: Me incomoda quando não posso comprar o que eu quero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019 

 

Nota-se nesse gráfico o desconforto dos alunos por não poderem usufruir do poder de 

compra, cerca de 61% dos alunos responderam que se sentem desconfortáveis quando não 

podem comprar o que querem. Para Pelicioli (2011), ao levar-se em conta que os adolescentes 

estão inseridos na realidade que estimula a solução dos seus problemas por meio do consumo, 

a imersão nessa cultura desenvolvida pelos meios de comunicação potencialmente promove 

níveis mais elevados de atitudes consumistas entre os adolescentes. 

Gráfico 10: Minha família tem dinheiro, mas não consigo usufruir dele? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019 

O referido gráfico mostra a concordância dos alunos por não conseguirem ter os 

benefícios dos recursos financeiros de sua família em 61% dos alunos questionados 

responderam que suas famílias possuem mais dinheiro porém não conseguem usufruir como 

gostariam. É de fundamental importância entender como iniciar os planejamentos financeiros 

na vida de nossas crianças e adolescentes, no entanto, o problema começa na falta da 
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educação financeira no âmbito familiar. Para Frankenberg (2015), caso as pessoas tivesse 

mais acesso à educação financeira, conheceria realmente o perigo ocasionado pela falta dele. 

 Gráfico 11: Acredito que quem tem dinheiro e porque teve sorte, herdou ou roubou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019                         

Como resultado da análise do gráfico podemos chegar à conclusão que apenas 30%, a 

minoria dos entrevistados, acreditam que quem tem dinheiro é porque teve sorte, roubou ou 

herdou de algum familiar. Ao contrário da minoria, 77% dos entrevistados disseram que não 

acreditam que quem possui dinheiro teve sorte ou roubou, trazendo assim a conscientização 

sobre o esforço necessário para possível crescimento financeiro pessoal e familiar.Com a ideia 

formada desde a juventude sobre a necessidade de engajamento e esforço para crescimento 

pessoal a possibilidade da transição do jovem para a vida adulta traz uma maior segurança 

sobre um futuro mais estável, daí a importância de se trabalhar a educação financeira, o que 

possibilitará ao jovem entender que é possível curtir o presente e ao mesmo tempo se planejar 

para um futuro com estabilidade e independência (ADEMILAR, 2019).   

Gráfico 12: Eu sei o quanto a minha família tem de renda mensal. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019 
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No gráfico acima pode-se perceber que para a maioria dos alunos, participar do orçamento 

familiar não faz parte de sua rotina. A conscientização sobre o valor da renda obtida dentro de 

casa ajuda na criação de um controle desde a fase de jovem até a transição para a fase adulta, 

apenas para 20% dos entrevistados a participação nas relações em gastos familiar se mostra 

mais clara, criando desde cedo uma melhor relação para com seus limites pessoais e ajudando 

nas decisões financeiras dentro do seu ambiente familiar. A relação dos jovens com a renda 

familiar implica diretamente com a necessidade dos mesmos, em sua grande parte, para 

complementar a renda total de sua família, fazendo assim com que muitos jovens entrem no 

mercado de trabalho mais cedo (G1,2017). 

Gráfico 13: Eu participo das decisões financeiras dentro da minha casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019 

Pode-se observar que as respostas obtidas no gráfico informam que 48%, quase 

metade dos alunos, não participam das decisões financeiras dentro do seu ambiente familiar, 

enquanto um pouco maisque a metade, 52% dos alunos, informaram que estão presentes para 

com as decisões financeiras. Segundo a matéria publicada pelo G1 (2017) a necessidade de 

jovens em complementar a renda familiar faz com que os mesmos entrem no mercado de 

trabalho mais cedo, fazendo assim com que a relação entre pais e filhos no ambiente familiar 

traga consigo a importância do ensinamento repassado para os jovens, acarretando em um 

maior conhecimento sobre seus gastos necessários básicos e seus pontos cruciais para um 

melhor controle financeiro. 
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Gráfico 14: Sonho com coisas materiais, porem são distantes e intangíveis para mim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores 

Diante do gráfico exposto, 62% dos alunos sonham com coisas materiais e que não são 

impossíveis de serem atingidos por eles. Já para a minoria, 38% dos entrevistados, os desejos 

materiais não são totalmente alcançados. Segundo estudos realizados, a região Norte 

apresentou o maior percentual de famílias inadimplentes com (25,9%) do total (PEIC, 2013), 

a relação entre gastos desnecessários e endividamento pessoal andam lado a lado, logo pode-

se observar a necessidade em saber identificar se o bem adquirido é realmente necessário ou 

apenas para suprir desejos momentâneos, com a análise feita e identificada a possibilidade de 

endividamento é reduzida drasticamente. 

3.3 Bloco III: Conhecimento Financeiro 

Gráfico 15: Você sabe o quanto gasta durante o mês ou uma semana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019 

O controle para com seus gastos financeiros foi informado como positivo por 77% dos 

alunos, como consta no gráfico acima, sendo esse o primeiro passo para um futuro com 

diferencial positivo em relação aos 23% dos jovens entrevistados que informaram que não 
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sabem o quanto gasta semanalmente ou mensalmente. Segundo Bitencourt (2010), o 

planejamento é uma técnica administrativa que, por meio da análise dos ambientes de uma 

pessoa, cria a consciência das suas oportunidades e ameaças, dos seus pontos fortes e fracos, 

estabelece com isso o proposito que o sujeito deverá seguir para aproveitar as oportunidades. 

Gráfico 16: Você sabe como funciona o cartão de débito/crédito? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019 

Nota-se que há um elevado grau na identificação dos parâmetros financeiros dos 

alunos abordados. A necessidade em saber a funcionalidade de cada tipo de cartão é de 

extrema importância para um controle financeiro pessoal, saber a diferença entre alongar o 

prazo de pagamento, crédito, ou pagar imediatamente, débito, ainda pode acabar sendo um 

vilão para 40% dos entrevistados que informaram que não sabem como funciona o cartão de 

crédito ou cartão de débito, já para a maioria, 60% dos entrevistados, o uso do cartão pode ser 

algo rotineiro, ocasionando assim um maior costume e uma familiaridade com as duas 

funções, com isso acabam sabendo lidar e diferenciar as opções. 

Gráfico 17: Qual o meio de pagamento e considerado empréstimo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019 

             Analisando o gráfico podemos ver que tanto em pagamento em dinheiro, cartão de 

debito ou credito ficaram com a porcentagem próximas sendo elas 32% para cartão de credito, 
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33% para cartão de debito, e 35% para pagamento em dinheiro, mostrando que apesar de uns 

alunos conseguirem saber o que são cartão de credito e débito como mostrando no gráfico 

acima, Potrich (2016) fala que a variedade de produtos que estão no mercado torna possível 

que os indivíduos tenham aproximação a essas ferramentas através da pratica, investindo, 

fazendo empréstimos, utilizando o cartão de credito ou abrindo uma conta corrente. Contudo, 

agir nesse cenário complexo, de forma responsável, requisita a companhia de conhecimentos 

sobre finanças. Conseguimos enxerga a falta de conhecimento nesses alunos, pois, eles sabem 

o que e cartão de credito e debito mais não sabem como funciona. 

Gráfico 18: Já guardou dinheiro? 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019 

O gráfico mostra que 89% dos jovens entrevistados guarda dinheiro e um habito 

constante, porém, no estudo realizado deixa contraditório hábitos serem verídicos, como 

Carvalho (2019) No ambiente escolar a aproximação da educação financeiras com os jovens 

deve ser praticada em contato com a família, os pais são os primeiros exemplos que os jovens 

se espelham na vida e o bom ou mau uso do dinheiro retratado na constituição de seus filhos. 

Assim, como os alunos mostraram no gráfico acima muitos sentem prazer em comprar objetos 

para satisfação pessoal, contraindo por muitas vezes mania de seus pais ou pessoas próximas. 

Gráfico 19: Qual o máximo de dinheiro que conseguiu guardar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019    
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No gráfico mostra, que 85% dos jovens já conseguiu guarda dinheiro no valor entre 

R$50,00 a R$1.000,00 mostrando, que e o habito de poupar e sempre repassado por seus 

familiares, Carvalho (2019) A vida financeira saudável e constante traz efeitos positivos para 

a vida das pessoas que realizam seus projetos com mais tempo e calma. Evitando momentos 

de estresses, preocupações e aflições pela falta de dinheiro. Podemos ver que 7% dos jovens 

conseguiram armazenar uma quantia acima de R$3.000,01 o que para maioria dos jovens o 

confronto em saber diferenciar os gastos desnecessários e os gastos reais para seu consumo 

próprio. 

 

Gráfico 20: Vamos supor que você adquira R$100,00 emprestado com duas possibilidades de 

pagamento: Na primeira opção você terá R$105,00 já na segunda você poderia pagar 

R$100+3%. Qual seria a mais vantajosa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019 

Analisando o gráfico, os alunos que responderam com a resposta R$100,00+3% que 

foram 46% tinham noção do pagamento que resultaria na opção mais vantajosa, assim 

observamos que eles continham algum conhecimento em educação financeira que pode ter 

sido adquirida por meio de seus pais ou pratica em algumas situações, Potrich (2016) a 

educação financeira ampara os indivíduos no controle dos recursos monetários, pois, facilita 

instruções e informações sobre conceitos e temas de financias básicas, além de ajudar muito 

na gestão de renda e orçamento familiar. Podemos ver também que os alunos que não 

responderam essa opção foram mais da metade ou seja 54% dos alunos não tinham esse 

conhecimento básico. 
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Gráfico 21: Você já fez ou sabe como pesquisa de preço? 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019 

 

No gráfico 69% dos alunos sabem ou já ouviram falar sobre pesquisa de preço, apesar 

de que 31% deles não sabem o que e isso, pode se dizer que e por falta de conhecimentos 

básicos financeiros, Potrich (2016), com instruções básicas as pessoas se tornariam bem mais 

preparadas para concluir seus desejos e planejarem seus gastos, fazer a pesquisa de preço e 

comparações podem elevar seu poder de compra. Os alunos podem não ter o conhecimento 

especifico sobre educação financeira porem com informações básicas podem ter um controle 

sobre suas financias. 

Gráfico 22: Você sabe o que é orçamento? 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores, 2019 

 Na análise acima mostramos que 69% dos alunos afirmaram saber o que é o 

orçamento, entretanto, desde muito cedo o consumo faz parte da vida das pessoas. O Brasil 

tem mais de 60 milhões endividados, grande parte dele formados de jovens entre 18 a 25 

anos, jovens que já começam a vida no vermelho,De acordo com Maques (2018) o 

materialismo é definido como a importância atribuída a posse e a aquisição de bens materiais 

no alcance de objetos de vida ou estado desejados. Nesse sistema capitalista ao qual vivemos 

e importante possuir competência na gestão pessoal dos recursos financeiros, bem como um 
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planejamento de despesas, o planejamento financeiro é fundamental para dar um rumo as 

nossas vidas. 

 

4. Considerações Finais ou Conclusão 

A educação financeira tem como proposito a conscientização sobre a capacidade de 

consumo de produtos para uso desnecessário. Atualmente nota-se fortemente a necessidade de 

consumo desenfreado para se enquadrar em determinados nichos, trazendo assim um 

endividamento prejudicial. 

No questionário aplicado em sala de aula para os estudantes da cidade de Santa Izabel 

do Pará pode-se observar que os alunos possuem um conhecimento básico sobre educação 

financeira, porém não possuem a prática em poupar e controlar seu orçamento mensal, pode-

se observar que os alunos conflitam suas respostas em alguns questionamentos, mostrando 

assim uma grande possibilidade de endividamento futuro. A falta de comunicação familiar 

sobre o tema educação financeira torna-se um grande responsável pelo consumo desenfreado 

dos jovens, tendo em vista que a educação adquirida dentro de casa é um dos principais 

pilares para formação moral de cada pessoa. 

O hábito de estar endividado rotineiramente é uma realidade que caminha lado a lado 

em grande parte das famílias, mostrando uma certa adaptação dos jovens e não uma aversão 

as consequências do consumo desnecessário. É perceptível que os alunos entrevistados sabem 

sobre a necessidade em poupar, porém a cultura em gastar de forma desordenada se tornou 

muito presente na rotina das famílias, com isso pode-se concluir que grande parte dos alunos 

que responderam ao questionário estão fortemente propícios a endividamento futuro. 

Os dados das pesquisas de campos e teórica exposta nesse trabalho indicam que uma 

significativa parcela da população de Santa Izabel do Pará carece dos conhecimentos 

necessários para gerir na sua vida financeira de modo adequado. Pessoas financeiramente 

educadas que combinam informações e formação para compor atitudes, estão mais bem 

preparadas para realizar sonhos individuais e coletivos, assim construir uma base mais sólida 

para o desenvolvimento da sociedade. Sendo assim, a Educação Financeira tem muito a 

agregar com o crescimento econômico, desenvolvimento social, expansão da democracia, 

proteção dos direitos humanos e do meio ambiente. Sendo assim a Educação Financeira entra 

no mundo escolar para ajudar os alunos a desenvolver as chaves da organização em torno do 
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mundo financeiro e procurar ajudá-lo a se conscientizar ao longo da sua jornada e para 

realizar seus sonhos individuais e coletivos. 
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Área Temática II: Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos 

 
Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

O presente artigo terá como alvo de análise e reflexão as narrativas orais, especificamente dos alunos 

ribeirinhos do 5º ano da Escola Nossa Senhora da Providência. A narrativa é apresentada como 

mecanismo de perpetuação da humanidade, tal como o estudo da história, e saber o quanto é 

importante a contação de histórias (principalmente de lendas) faz desse estudo algo relevante, 

mostrando esse universo imaginário das narrativas contadas pelos antepassados, distante muitas vezes 

desses aspectos gramaticais, mas, sobretudo, falando de cultura. Por meio de estudo bibliográfico 

focando principalmente no Plano Curricular Nacional, plano de ação e curtas narrativas desenvolvidas 

pelos alunos será construído esse espaço de conhecimento que leve a compreensão do quão grandioso 

é saber que contar história é uma arte, que se torna mais bela ainda no ato da partilha. 

Palavras-Chave: Aluno. Escola. Linguagem. Narrativa.  

 

Abstract 

This article will focus on the analysis and reflection of oral narratives, specifically of students from the 

5th grade of the NossaSenhora da Providência School. Narrative is presented as a mechanism for the 

perpetuation of humanity, such as the study of history, and knowing how important storytelling 

(especially legends) is makes this study relevant, showing this imaginary universe of narratives told by 

ancestors, far away. often of these grammatical aspects, but above all speaking of culture. Through 

bibliographic study focusing mainly on the National Curriculum Plan, action plan and short narratives 

developed by students will be built this space of knowledge that leads to the understanding of how 

great it is to know that storytelling is an art, which becomes even more beautiful in the act of sharing. 

Keywords: Student. School.  Language. Narrative. 

 

 

1. Introdução 

As reflexões aqui desenvolvidas trazem à tona o jeito peculiar do aluno ribeirinho de 

contar as histórias locais, ouvidas de seus avós e pais, motivadas pelos contos do Boto, da 

Cobra Grande, do Curupira, da Matinta, dos Furos dos Igarapés, dos Mururés e Marés 

Lançante e Vazante. A vida de quem tem o rio como influenciador de suas ações, não poderia 

viver sem relacionar com suas práticas cotidianas. Em sua maioria, nascem banhados por 
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água, crescem e aprendem com a natureza, com a maré que enche e vaza, maré essa que leva e 

traz canoas, pessoas, mururés, lembranças, alegrias, tristezas, esperanças e, o "imaginário 

seria também o conjunto de articuladores das imagens do mundo, por meio das quais se 

imitam os padrões de arte de uma comunidade" (TEIXEIRA, 2003, p. 64), por fim, histórias 

submersas nas memórias que se entrelaçam ao cotidiano, mostrando-nos a profundidade do 

imaginário, onde, por vezes, se revolta com a própria realidade; outras, revela-se um olhar 

calmo e sensível. Para Teixeira (2003, p. 60): 

 

uma das suposições menos desejáveis quando se trabalha com as produções 

do imaginário de um povo (digamos, a literatura brasileira) é entendê-las 

como expressão da alma ou da essência desse povo. Pois a própria ideia de 

alma, de essência ou de povo já é, em si mesma, manifestação do imaginário 

coletivo, construções resultantes do trabalho de intérpretes ou instituições 

consagradas, e não revelação espontânea de uma presumida essência que faz 

para além das configurações concretas da cultura do mesmo povo.  

 

Impressiona-nos a relação do homem ribeirinho com o espaço, com o rio, que o 

orienta no tempo, mostrando o tempo para cada coisa, como falado, no vai e vem da maré, o 

sábio conhecimento do período certo para o cultivo na várzea e na terra firme, dessa forma, " 

o miraculoso relógio da Amazônia é a água" (MORAES, S/D, p. 257).  

Embalados por olhares curiosos, esse homem da floresta, que se orienta pelo o que 

aprendeu na natureza, buscando compreender ainda mais sua voz, que narra sua vida, seus 

medos e as aventuras vindas do seu dia a dia. De acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1997, p. 24); Língua Portuguesa, afirma-se que: 

 

A língua é um sistema de signos históricos e social que possibilita ao homem 

significar o mundo e a realidade. Assim, aprendê-la é aprender não só as 

palavras, mas também os seus significados culturais e, com eles, os modos 

pelos quais as pessoas do seu meio social entendem e interpretam a realidade 

e a si mesmas. 

 

Os alunos pelo simples ato de se comunicar fazem uso da fala sem as amarras 

gramáticas, aproximando tudo a sua volta, e a intenção não é fazer a análise linguística da 

oralidade dos discentes, mas sim mostrar a riqueza imaginária e real nas narrativas contadas 

pelos avós a seus pais. A linguagem poética escondida por trás de quem não sabe, ou ainda 

não teve a oportunidade de conhecer, que essas simples histórias tem a mesma importância 

daquelas trabalhadas nos livros paradidáticos muito bem ilustrados. Para Loureiro (1995, p. 

121), " a vida social articula-se em torno de uma linguagem poética anterior aos tempos 

históricos, que flui tão naturalmente como os fluxos que têm as águas de um regato".  
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Temos, não somente aquele aluno que é ouvinte de histórias, mas o sujeito de seu 

lugar, realidade e, embora, sem introdução da identidade local no currículo de ensino para as 

práticas da sala de aula. No entanto, quando envolvido, mesmo que breve, os conhecimentos 

prévios desse aluno que vive e sente a Amazônia na sua essência, começamos a compreender 

o porquê de as lendas ainda serem bastantes reais, e que, infelizmente, a escola ainda se 

apropria pouco do que o aluno também pode trazer e compartilhar.  

 

A iniciação do aluno no mundo das histórias tradicionais 

É importante ter em mente que todo acontecimento se dar de forma natural. E nesta 

naturalidade de fatos e ações que conseguimos desvendar como viviam nossos antepassados e 

ver quanto são essenciais as narrativas para compreendermos tudo o que nos é apresentado. É 

relevante falar que a narrativa se tornou um dos principais instrumentos de perpetuação das 

culturas, assim como, o estudo da história para a compreensão dos acontecimentos no mundo. 

Saliento, o quão é importante ouvir as narrativas como um instrumento que norteie o 

indivíduo no seu papel, na sua linguagem e a na sua identidade no processo de interação com 

o seu espaço, conduzindo o aluno a: 

 

Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e 

cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como 

formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e 

identidades sociais e culturais (BRASIL, 2017a, p. 63). 

 

No envolvimento de todos esses significativos pontos por meio da narrativa, 

impulsionando todas essas questões é que nos constituímos, também, como sujeitos sociais. 

Nessa perspectiva os Parâmetros Curriculares Nacionais; Língua Portuguesa (1997, p. 23), 

também salienta: 

O domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de plena 

participação social, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem 

acesso a informação, expressão e defende pontos de vista, partilha ou 

constrói visões de mundo, produz conhecimento. Assim, um projeto 

educativo comprometido com a democratização social e cultural atribui à 

escola a função e a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o 

acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania, 

direito inalienável de todos. 
 

A criança, somente como ouvinte dessas grandiosas histórias narradas em seu lar, 

aprende desde cedo, com seus pais, a olhar com atenção e respeito "essas verdades", ditas 

pelo narrador, que na maioria das vezes é a pessoa mais idosa da família. Esse domínio da 

língua impulsiona a defesa desse ponto de vista mediante as rodas de histórias, antes mais 
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frequentes nos interiores, principalmente, nas casas dos avós. Hoje são raros esses momentos 

por causa da mudança de alguns hábitos: apagaram as lamparinas, para ligarem a luz elétrica.  

É importante relatar que a figura da pessoa que conta a história necessita passar para 

os mais jovens sua sabedoria, sem ser preciso um espaço organizado, mas um “lugar certo”, 

que o ajude a buscar, na memória, boa parte do que vivenciou. Geralmente, sua fala é 

acompanhada da atividade que está desenvolvendo, como na preparação de farinha no retiro, à 

beira do rio quando a maré está enchendo, no final da tarde. Voltando a roda de conversa, ou 

algo no mesmo formato, a roda de histórias, nesses momentos, o que conta as histórias está 

tecendo o seu camaroeiro (objeto feito de tala de buriti). É como, se além de compartilhar 

suas memórias, é preciso também ensinar o ofício do trabalho braçal. Falamos do narrador 

que pouco viajou que está ali vivenciando a natureza e seus elementos, sem fazer uso de 

bagagem e sim de ações, vivências, do dia a dia, e lembranças. 

 

De uma forma ou de outra, oralidade é uma manifestação da cultura e ao 

mesmo tempo responsável pela transmissão de saberes, fazeres e viveres 

culturais. Na Amazônia, para muitos povos ela ainda permanece com 

tradição assumindo caráter poetizante nos mitos, nas artes, num modo de 

viver e perceber o mundo (CRISTO, 2012, p. 12).   
 

Esse sujeito que constrói visões e partilha os acontecidos produzindo conhecimentos, 

mesmo sem saber, lança-se à linguagem poética, dando voz, corpo e narrativa a seus fatos. 

Nesta importante questão de inserir a criança (o aluno) na possibilidade do reconto, faz com 

que esta entenda que contar história é uma arte e partilhar será contá-la novamente.Seguindo 

esse raciocínio, trabalhar as “Linguagem e suas Formas Comunicativas” (Eixo 2), é incentivar 

o aluno a: 

 

Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, 

e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, para se expressar e partilhar 

informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 

produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à 

cooperação;  

Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o 

outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o 

consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuando 

criticamente frente a questões do mundo contemporâneo; e  

Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais 

(incluindo as escolares), para se comunicar por meio das diferentes 

linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e 

desenvolver projetos autorais e coletivos (BRASIL, 2017a, p. 63). 

 

Apontar o aprendiz narrador que tece seu aprendizado, o sujeito aprendiz ao 

"considerar os conhecimentos anteriores dos alunos em relação ao que se pretende ensinar" 
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(BRASIL, 1997, p. 45). A parte teórica nos orienta a contemplar em nosso planejamento todo 

o mundo que o discente traz, e ele se intimida por não saber a importância de sua vivência, e 

como o seu contexto de vida poderia de fato contribui qualitativamente para o ensino 

aprendizagem em questão. A respeito desta prática, que nos leva a mostrar o diferente ao 

aluno, enquanto, o “mais simples e real” está ali, Fares (2003) faz a seguinte colocação: 

 

E, nós, professores de literatura, além dos autores de livros didáticos, 

desconhecemos essas literaturas e por isso não temos como estabelecer 

diálogos intertextuais, não podemos considerar as diferenças, as 

heterogeneidades culturais brasileiras. E, o mais grave, quando conhecemos 

não estamos preocupados em discuti-las, inclui-las, valoriza-las, entroniza-

las (FARES, 2003,p. 13, grifo meu). 

 

2. Metodologia 

Por meio de estudo bibliográfico focando principalmente no Plano Curricular 

Nacional, plano de ação e curtas narrativas desenvolvidas pelos alunos será construído esse 

espaço de conhecimento que leve a compreensão do quão grandioso é saber que contar 

história é uma arte, que se torna mais bela ainda no ato da partilha. No decorrer desse estudo, 

serão enfatizadas as narrativas orais dos alunos do 5° ano, na perspectiva da visão ribeirinha 

embaladas nas tradicionais contações de histórias. 

Trazer as narrativas orais dos alunos ribeirinhos para a sala de aula foi um desafio 

grande, porque nos planejamentos, ou melhor, na sequência didática não contemplava esta 

inclusão. Mas, havia sim a possibilidade de fazer este trabalho, em busca de orientações 

bibliográficas. Entre as pesquisas, encontrei algo que pudesse nortear o desenvolvimento do 

que precisava, o caminho veio a partir da dissertação de uma das autoras, que trabalhou com 

os velhos ribeirinhos, em 2014, no programa de pós-graduação de Linguagens e Saberes na 

Amazônia, pela Universidade Federal do Pará- Campus Bragança. O seu objetivo era a 

cartografia das narrativas. Depois de ver esse material minhas possibilidades foram ganhando 

mais importância e espaço nos momentos de planejamentos das aulas, não me estendi em uma 

pesquisa de campo grandiosa, mas uma pesquisa qualitativa, por esse envolvimento com a 

pessoa, nesta coleta de dados participante. 

Pelo fato de os alunos também estarem desenvolvendo a leitura no 5° ano, tanto que 

não temos registros das lendas por todas as dificuldades de ensino/aprendizagem que 

apresentavam. Mesmo como toda a centralização do currículo foi possível a participação dos 

alunos no estudo das narrativas locais. Partindo do pressuposto de que os PCN‟s orientam 

nossas práticas pedagógicas, que é preciso aprimorar os conhecimentos que estes trazem em 

"bagagens enormes" e depois são distorcidos em fragmentos de intenções para ensinar, foi 
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possível, sim, mostrar aos alunos a importância que aquelas lendas, histórias para eles, 

poderiam ser parte essencial do processo de escolarização, essas contadas por seus avós e pais 

e, agora, por eles, como o sujeito que herdou todo esse conhecimento para recontar e encantar 

pelo poder da língua, que é tão preciosa para as relações humanas. Segundo Nunes (1998, 

p.11). 

 

Sem saudosismos, vale dizer que nos dias atuais não se escuta mais a voz da 

experiência, e os mais velhos, sobretudo na Amazônia, são os guardiões da 

memória da cultura. Todos sabemos. Isso não é novidade. Sem escutá-los, 

sem aprender/apreender com eles, estamos perdidos. Não quero com isso 

dizer que devemos nos fechar ao novo, às novidades.O ideal seria 

equilibrarem-se as duas tendências. 

 

Antes de apresentar o plano de ação que foi dando forma a este estudo, a proposta da 

BNCC (Base Nacional Comum Curricular), mesmo que não compreendida nas entre linhas, 

por ser um documento que demonstra poder, foi usada, não por ressignificação, mas, porque o 

planejamento escolar está amarrado ao regimento interno, mesmo com inflexibilidade do 

sistema é importante destacar e incluir os gêneros orais, não menos importantes que os 

textuais, no contexto mais de escrita. Sabemos que a BNCC ainda está em processo de 

estruturação, no que trata das Competências Gerais e Específicas e dos Objetos de 

Conhecimentos e Habilidades expressos no texto da BNCC, vejamos o que deu 

fundamentação na junção de conhecimentos que o aluno traz em mais conhecimentos que 

serão aprimorados em uma perspectiva de ensino, no Eixo Oralidade (BRASIL, 2019, p. 7) 

orienta: 

 

Propostas de atividades que envolvam os alunos em situações reais de 

intercâmbio oral, além do desenvolvimento de práticas em que eles possam 

participar de atividades diversas de fala e de escuta (tanto em situações 

formais quanto informais) grifo meu. 

 

 

3. Resultados/Discussões 

Os alunos ribeirinhos e a influência da maré em suas vidas 

Os alunos em questão vivem na Amazônia, mais especificamente, no Município de 

São Miguel do Guamá, na margem direita do rio Guamá, no Estado do Pará. Alunos da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Providência, anexa do polo da 

Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Joana Gomes Portela do Amaral, em 

Santana do Urucuri.  
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A Escola em discussão está localizada na comunidade ribeirinha chamada de Foz do 

Urucuri. E o único acesso à Escola é de canoa, ou embarcações motorizadas, por se uma 

escola do campo, devido fazer parte de um cenário gigantesco e com a problemática da 

ausência de políticas públicas, é preciso compreender o que é uma escola do campo. Assim, 

resistir ao modelo de escola urbana ditada pelo sistema. Para Hage e Reis (2018, p. 80): 

 

Isso tem feito com que, historicamente, a escola pública rural assuma a 

identidade de escola (multi)seriada ao reunir estudantes de diferentes séries e 

níveis em uma mesma turma, com apenas um professor como responsável 

pela condução do trabalho pedagógico, sendo, por esse motivo, também 

denominada de escola unidocente. 

 

É necessário mostrar a impressionante característica da escola do campo e da área de 

várzea, na qual está inserida a escola, com sua mata típica de sua condição, no inverno as 

palafitas e terreiros são inundados pela maré lançante, período que o volume de água fica 

maior. Para Nunes (1998, p. 6). 

 

O rio e a floresta tatuam a escrita: a vida aqui não é possível ser pensada sem 

a existência do binômio rio x floresta; se fôssemos fazer um levantamento 

perceberíamos que um sem-número de autores aqui nascidos, ou os que 

escolheram nossa região como morada, escreveram tendo a abundância das 

águas e da vegetação (a fauna que consequentemente dela faz parte) como 

cenário ou pano de fundo. As águas e a floresta têm sido, portanto, uma 

referência obrigatória para um sem número de autores acreanos, amapaenses, 

amazonenses, paraenses, roraimenses, rondonienses, tocantinenses.  

 

Segundo os moradores esse crescimento da água "ajuda a levar todo o mal" e, no 

verão, essa quebra, ou diminuição desse volume de água deixa o cenário ribeirinho mais 

controlado, mudando consideravelmente. As crianças correm de um lado para o outro porque 

a lama virou poeira.  

A locomoção ainda o distancia do campo, da terra firme, não que isto se caracterize 

como isolamento, pelo contrário, o deslizar nas águas com Canoas, agora motorizadas, o uso 

do remo é somente para auxílio na chegada e saída. Interessante ressaltar, que o transporte 

escolar dos alunos acontece por meio de canoas maiores e motorizadas chamadas de 

"rabetas", é divertida a relação que eles fazem do rio com a estrada e até cantam:  

 

Esse rio é minha rua 

Minha e tua, mururé 

Piso no peito da lua 

Deito no chão da maré. 

 

Pois é, pois é 

Eu não sou de igarapé 
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Quem montou na cobra grande 

Não se escancha em poraquê (PAULO ANDRÉ BARATA; RUY BARATA. 

Esse rio é minha rua. Belém: [19--]). 

 

Como esse rio fosse à estrada, não pelo sentido real; mas, pelo poder de ir e vir nessa 

imensidão de águas ora a favor, ora contra; também dependeda lua, a grande influenciadora 

da maré. É relevante frisar como as famílias desses alunos se mantêm. Embora, todos estão 

incluídos no programa de assistência do governo federal o "Bolsa Família", e mais, buscam na 

pesca artesanal de peixes, na extração do açaí e no cultivo da mandioca. Nesta dimensão 

poética que se caracteriza a sua vida amazônica: 

 

Dependendo do rio e da floresta para quase tudo, o caboclo usufrui esses 

bens, mas também os transfigura. Essa mesma dimensão transfiguradora 

preside as trocas e traduções simbólicas da cultura, sob a estimulação de um 

imaginário impregnado da viscosidade espermática e fecunda da dimensão 

estética (LOUREIRO, 2000, p. 60).  

 

Podemos destacar que, a água é o elemento essencial do homem ribeirinho, não 

somente porque sem água não se vive, mais como essa água influencia toda a sua vida, em 

tudo o que pretende fazer. E no mais, esta água "embala" nossas crianças, pois brincar no rio 

tem seus encantos, sua mágica, é diversão e brincadeira, que só quem adentra nessas águas 

sabe o quanto é envolvente e único. Para Cohn (2005, p. 14, grifo meu) "crianças estão em 

toda parte, e por isso podemos estudá-las comparando suas experiências e vivências; mas 

essas experiências e vivências são diferentes para cada lugar, e por isso temos que entendê-las 

em seu contexto sociocultural". Neste contexto o Documento Curricular Revisado de 2019, 

diz: 

 

Considerando a concepção de criança-sujeito-histórico-cultural o brincar se 

mostra como expressão legítima onde se intercruzam múltiplas linguagens 

reveladas em pensamento e movimento que exercitam autonomia, 

argumentação, criação, direitos, dentre tantas outras premissas constituintes 

do ser criança, articulados em expressão e linguagem e como ação 

promotora de aprendizagem (BRASIL, 2019, p. 46). 

 

A criança que mora à margem do rio busca suas inspirações nos movimentos dessas 

águas, que desde cedo estão presentes na sua vida, todo o imaginário vindo dessa vivência, 

vem acompanhado de inocência e pureza, contribuição do que a água pode nos permitir 

compreendermos. Como as brincadeiras e risadas em banhos demorados, em nados de um 

lado para o outro, significativos a esse cenário ribeirinho. 
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As narrativas dos alunos 

No decorrer deste artigo serão apresentadas as reproduções das curtas narrativas dos 

alunos, identificados pelas iniciais de seus nomes. No início foi frisando que a intenção do 

estudo é somente as narrativas dos alunos, e não estudos voltados à linguística. Portanto, não 

foram feitas correções gramaticais, as variantes apresentam as falas dos alunos. E em relação 

às pausas nas falas, estas serão representadas através de reticências marcando as suspensões 

do que fora feito; para perpassar as emoções no recontar as lendas (histórias), colocamos o 

ponto de exclamação. 

O Boto. Este animal carrega simbologias, desde sua origem. Natural das 

águas doces, é um mamífero pertencente à família dos cetáceos. E está 

presente nas narrativas ribeirinhas pelas características locais e por ser visto, 

com bastante frequência, nadando pelo rio. Segundo a lenda, a respeito do 

Boto, uma das variantes diz que este animal se transforma em homem, 

saindo do rio em vestes brancas, tendo sobre a cabeça, um chapéu da mesma 

cor da roupa, o qual cobre-lhe o furo na cabeça. Essa transformação permite-

lhe ficar próximo dos humanos sem ser identificado(Pesquisa de Campo, 

nov. 2019). 
 

A lenda da Cobra Grande em São Miguel do Guamá – PA: A lenda da Cobra 

Grande pode variar de acordo com a localidade, aqui em São Miguel do 

Guamá os registros falam que uma cobra se encantou subindo o rio Guamá e 

esta, precisamente, por ser muito grande está com a sua cabeça embaixo do 

Colégio dos padres (Externato Santo Antônio Maria Zacarias) e corpo 

imenso está submerso no rio, embaixo das pedras. Por isso, das correntezas 

horríveis na beira rio (Pesquisa de Campo, set. 2019). 

 

O aluno V.G.P.S. Recontando a mesma lenda.  

Lá embaixo do Colégio tem uma cobra… Ela é muito grande… Grande 

mesmo… E ela foi crescendo… Crescendo… E a cabeçona dela tá debaixo 

do Colégio… E sabe o porquê do rio ficar desse jeito… E que rabo dela tá 

lá… vai e volta… E ela é do encante... (Pesquisa de Campo, set. 2019). 

 

A aluna A.L.C  

Professora o Boto é muito garanhão… quando ele gosta de uma mulher…  

O Boto?  Ele fica um homem bonito!  

Boto é esperto!  

Não sei falar essa parte do namoro… Só sei que ele namora… quando andar 

no rio… Cuidado! Cuidado!  

Pra não se apaixonar… (Pesquisa de Campo, nov. 2019). 
 

As duas narrativas usadas eram para ser bem espontâneas, como nas rodas de 

conversas, acredito que saber que estavam sendo gravadas a timidez ficou mais perceptível. 

Os áudios são curtos e sem cortes, e falas bem pausadas, imitando um texto lido, a 

espontaneidade ao longo do estudo fica como subsídio para os encantos na retomada da 

análise.  
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4. Considerações Finais 

Na intenção de destacar as narrativas dos alunos do 5° ano, do ensino fundamental foi 

toda uma adequação no currículo de ensino que nos é entregue prontinho. A ideia nunca foi a 

comparação das histórias entre si, mas a diversidade e a nova apropriação ao recontá-las 

vindas dos velhos narradores de memórias riquíssimas.  

Através das narrativas dos alunos, é possível estar e sentir a Amazônia e seus variados 

encantos, rir, sentir medo do desconhecido e se vigiar para não se apaixonar por um moço de 

belo chapéu. Inevitável vivenciar tudo isso sem se deixar envolver pela diversão das 

“verdades” sem um único registro, ouvir as várias maneiras de contar as mesmas histórias. E, 

por fim, trata aqui, o quanto a “movência” das águas influencia não só as ações do homem 

ribeirinho, mas também sua essência. E o dia a dia faz com que compreenda o embalo da 

maré que muda de acordo com a lua. Por tudo isso, as pessoas da floresta aprendem por 

estarem conectados diretamente aos elementos da natureza. Acredito que, quando o ribeirinho 

começar a ouvir mais a sua volta, aprenderá mais sobre a linguagem e não lhe faltará aquilo 

de que precisa, tudo no seu tempo, para tudo há um tempo: para pescar e para colher, o tempo 

já é “sabido”, agora falta só que o respeitem.  
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RESUMO 

 
O lúdico possui grandes possibilidades de desenvolvimento, na educação infantil é visto como 

instrumento de ensino e aprendizagem, na educação especial não poderia ser diferente, quando aliado 

a pratica de ensino é capaz de auxiliar no desenvolvimento pessoal, cognitivo, social, cultural, de 

comunicação e construção do conhecimento. Quando o brincar é associado ao educar proporciona 

grande significado em relação à interação, assimilação de conteúdo e sem dúvida é um instrumento de 

grande relevância na formação do ser em quanto sujeito ativo no processo de ensino e aprendizagem. 

Espera-se que a presente pesquisa contribua de forma esclarecedora metodológica e teórica a 

empregabilidade do lúdico na educação especial. Este artigo tem como objetivo esclarecer a 

importância do lúdico na educação especial para o desenvolvimento de cidadãos nas suas capacidades 

físicas, sociais, afetivas e cognitivas. A base teórica da presente pesquisa está fundamentada a partir de 

grandes autores como KISHIMOTO (2010), DE ALMEIDA, SHIGUNOV (2008), LIBÂNEO (2004), 

PASSOS (1995), FERREIRA (1986) e documentos como RCNEI (1998), ECA (1990), DCNEI (2010) 

entre outros. A pesquisa realizada para sua produção foi documental e bibliográfica. 

  

Palavras-chave: Lúdico. Escola. Educação Especial. Brincar.Ensino e Aprendizagem. 

 

ABSTRACT 

 

Playfulness has great possibilities for development, in early childhood education it is seen as a 

teaching and learning instrument, in special education it could not be different, when combined with 

teaching practice it is able to assist in personal, cognitive, social, cultural and communication 

development and knowledge construction. When playing is associated with educating, it provides 

great meaning in relation to interaction, assimilation of content and is undoubtedly an instrument of 

great relevance in the formation of being as an active subject in the teaching and learning process. It is 

expected that the present research will contribute in an illuminating methodological and theoretical 

way to the employability of play in special education. This article aims to clarify the importance of 

play in special education for the development of citizens in their physical, social, affective and 

cognitive abilities. The theoretical basis of this research is based on great authors such as 

KISHIMOTO (2010), DE ALMEIDA, SHIGUNOV (2008), LIBÂNEO (2004), PASSOS (1995), 

FERREIRA (1986) and documents such as RCNEI (1998), ECA (1990), DCNEI (2010) among others. 

The research carried out for its production was documentary and bibliographic. 

 

Keywords: Playful. School.Special education.Play. Teaching and learning. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho busca abordar a inclusão de alunos na educação de alunos 

portadores de necessidades educativas especiais (NEE) por meio de atividades lúdicas, a 

inclusão tornou-se um imprescindível tema a ser abordado, vendo sua importância diante da 

sociedade, Justifica-se a existência de tantos trabalhos voltados para interação social e 

pesquisas na área de educação especial. 

Buscando propor em um ambiente diferente do familiar, onde se constroem as 

primeiras relações entre ele e os outros novos desafios, com um novo olhar e objetivos de 

ensino e aprendizagem, proporcionando equidade entre os alunos. 

Como afirma alguns estudiosos da área à criança aprende com o meio, assim podemos 

projetar que a criança será o reflexo do seu meio social, na educação podemos apontar a 

família e escola.  

Nesse momento despertou-nos o interesse por uma pesquisa mais profunda sobre o 

assunto dando como tema a esta pesquisa a importância do lúdico a interação na educação 

especial, que busca compreender a história da educação especial, quais eram os objetivos, 

quais foram os avanços que tivemos com o decorrer do tempo, qual valor da interação social 

no processo educativo e de que forma o brincar pode auxiliar na interação. 

O objetivo geral desta pesquisa é identificar a relevância do brincar na prática do 

ensino aprendizagem de alunos com NEE, tendo em vista que o lúdico auxilia no 

desenvolvimento de habilidades e aquisição de novos conhecimentos de forma natural e 

espontânea. 

Este trabalho será dividido e numerado da seguinte forma 1.0 introdução; 2.0 Aspectos 

teóricos da pesquisa; 2.1 Uma breve analise na educação especial; 2.2 O brincar segundo 

alguns estudiosos; 2.3 Jogos; 2.4 brincadeiras, dando continuidade com o capitulo 3. 0 

processo de interação social de alunos com NEE, finalizando com 4.0 as considerações finais 

e 5.0 com as referências. 

Será uma pesquisa bibliográfica, pois através dessa pesquisa pode se adquirir dados e 

informações que serão constituídos principalmente de livros e dará base para a construção do 

referencial teórico dessa pesquisa.  

Segundo Severino (2007) a partir do: 

 

[...] registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos 

impressos, como livros, artigos, teses etc. Utilizam-se dados de categorias teóricas já 

trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se 

fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir de 
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contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos (SEVERINO, 

2007, p.122). 

 

 

Assim buscamos refletir como o lúdico pode ajudar no desenvolvimento físico e 

intelectual da criança, contribuindo de forma significativa na base que a educação de crianças 

com NEE, e que o mesmo possa contribuir em relação ás ações práticas educativas. 

2. ASPECTOS TEÓRICOS DA PESQUISA 

a. UMA BREVE ANALISE NA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Desde o princípio da humanidade todas aquelas pessoas que fossem consideradas 

diferentes ou que fugisse dos padrões estabelecidos, por demostrarem alguma deficiência, 

poderia ser considerada como um fardo ou até uma maldição divina perante a sociedade.  

Como pode nos dizer o famoso discurso de Séneca (SENECA, 1986, p.129): 

 

Matam-se cães quando estão com raiva; exterminam-se touros bravios; cortam-se as 

cabeças das ovelhas enfermas para que as demais não sejam contaminadas; matamos 

os fetos e os recém-nascidos monstruosos; se nascerem defeituosos e monstruosos 

afogamo-los, não devido ao ódio, mais à razão para distinguirmos as coisas inúteis 

das saudáveis. 

 

Na pré-história poucas pessoas sobreviviam, tendo em vista que eram entregues à 

própria sorte, eram maltratadas e mortas. Aristóteles dizia “tratar igualmente o igual e 

desigualmente o desigual”. 

Determinar precisamente o início da educação especial de pessoas com deficiência 

ainda é algo complexo, segundo Serra (2012 p. 5) “A Psicopedagogia é uma área de estudo 

bastante recente, existindo à aproximadamente 40 anos no Brasil”. 

Para Bossa (2000, p. 36), “A origem do pensamento argentino acerca da 

Psicopedagogia está centrada na literatura francesa e se baseia em autores como Lacan, 

Mannoni, Françoise Dolto, Ajuriaguerra, Pichon-Rivière, entre outros, no Século XXI”. 

Estima-se que há quatro estágios em relação ao comportamento da sociedade com 

pessoas deficiente, sendo o primeiro na era pré-cristã, onde existia negligencia e maus tratos 

as pessoas que precisava desse acompanhamento, o segundo estágio da propagação do 

cristianismo, onde passou a sociedade a protegê-las e se compadecer das mesmas, no terceiro 

estágio já entre o século XVIII E XIX, vieram os privilégios com de criações de instituições 

onde se ofereciam educação separadamente, e seguindo assim para o quarto estágio por volta 

do século XX, onde foi proposto a sua inclusão e interação em meio a todos os espaços 

sociais. 
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Ao contrário do que várias pessoas acham a respeito da psicopedagogia, ela não surge 

apenas com intuito de atender a crianças com dificuldades ou distúrbios, ela surgiu 

exatamente no sentido de compreender e intervir na aprendizagem humana, tendo como 

principal objetivo a aprendizagem de modo geral, independente de idade ou estado 

patológico, assim qualquer pessoa pode fazer uso da psicopedagogia. 

Em prol da inclusão de pessoas com deficiência, não podemos deixar de descrever 

diversas ações em níveis mundiais que também foram feitas e obtiveram grandes repercussões 

nesse processo histórico, grandes encontro aconteceram na Espanha, reunindo 88 países e 25 

organizações, após isso, houveram outras declarações relevantes nesse processo, buscando 

assim mudar certos paradigmas em relação frente as diferenças diante da comunidade. 

Na década de 1950 vem o surgimento no Brasil do “serviço de prestação 

psicopedagogica” (SOPP), no estado de Guanabara, que “tinha como meta desenvolver a 

melhoria da relação professor-aluno e criar um clima mais receptivo para a aprendizagem, 

aproveitando para isso as experiências anteriores dos alunos” (PERES, 1998, p. 43, apud 

LIMA, 2017. p. 4). 

Por volta de 1970 iniciam-se os primeiros cursos de formação de especialistas em 

psicopedagogia, segundo Sobrinho (2016), chegando principalmente na região sul do Brasil 

muita influência americana e europeias, por meio de teóricos argentinos. Porém somente em 

1990, estes cursos se tornaram mais comuns no Brasil, espalhando-se mais pela região 

sudeste. 

É um direito constitucional a toda a sociedade, através do artigo 205 a educação a 

todos os indivíduos, sendo assim sem distinção de raça, sexo, cor, origem ou deficiência. No 

artigo 206, vem ressaltar a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, 

visto que cada ser é único poderíamos focar mas na equidade em vez de igualdade. 

 

Toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de 

aprendizagens que são únicas. Qualquer pessoa portadora de deficiência tem o 

direito de expressar seus desejos com relação á sua educação, tanto quanto estes 

possam ser realizados. Pais possuem o direito inerente de serem consultados sobre 

a forma de educação mais apropriada às necessidades, circunstâncias e aspirações 

de suas crianças. (MEC/SEESP, 2006, p. 33). 

 

Pode-se ver assim que a constituição não permite nenhum tipo de discriminação ou 

impedimento a matricula ou permanência de a quaisquer indivíduo na rede regular de ensino, 

estabelecendo também a oportunidade de atingir e manter um nível adequado de 

aprendizagem. 
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b. O BRINCAR SEGUNDO ALGUNS ESTUDIOSOS 

Uma vez que o brincar tem como objetivo maior causar prazer e entretimento a quem 

pratica e vai além do recrear, está inserido em nossa sociedade no processo histórico cultural, 

e se caracteriza de forma mais completa na fase de desenvolvimento permitindo-as 

comunicar-se consigo e com o ambiente em que estão inseridas, e capaz de desenvolver 

habilidades fundamentais no desenvolvimento tais como: atenção, interação, memória e 

imaginação, e capaz de proporcionando o desenvolvimento físico e intelectual. 

Para Zanluchi (2005 p. 89) “Quando brincar, a criança prepara-se a vida, pois é através 

de suas atividades lúdica que ela vai tendo contato com o mundo físico e social, bem como 

vai compreendendo como são e como funcionam as coisas”. 

Assim destacamos que a criança vivencia diversos sentimentos ao brincar, uma vez 

que de forma simbólica ela passa a produzir e transformar novos significados no curso de seu 

próprio desenvolvimento. Vimos com o referencial curricular Nacional da Educação (Brasil, 

1998, p. 27, V. 01). 

 

O principal indicador da brincadeira, entre as crianças, é o papel que assumem 

enquanto brincam. Ao adotar outros papéis na brincadeira, as crianças agem frente à 

realidade de maneira não-liberal, transferindo e substituindo suas ações cotidianas 

pelas ações e características do papel assumido utilizando-se de objetos substitutos.    

 

Essas atividades são importantes para o desenvolvimento do sujeito independente dele 

ter ou não alguma limitação.Qualquer tipo de atividade seja ela brincadeiras ou jogos 

favorecem o processo de inclusão, pois durante a brincadeira ao processo de interação entre as 

crianças elas estão aprendendo a compartilhar. 

“A ludicidade constitui um traço fundamental das culturas infantis. Brincar não é 

exclusivo das crianças, é próprio do homem e uma da sua atividade social mais significativa”. 

(SARMENTO apoud NHARY, 2006, p.57). 

Podemos ver que jogos e brincadeiras são recursos inesgotáveis capaz de proporcionar 

uma aprendizagem eficaz, nesse sentido Carvalho (1992, p. 28) diz: 

 

(...) O ensino absorvido de maneira lúdica, passa a adquirir um aspecto 

significativo e afetivo no curso do desenvolvimento da inteligência da criança, já 

que ela se modifica de ato puramente transmissor a ato transformador em 

ludicidade, denotando-se, portanto em jogo. 

 

Mesmo precisando inovada a metodologia da brincadeira, elas surgem e se dar no 

cotidiano. Permitindo ao processo pedagógico um mundo de “faz de conta” que é necessário 
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no processo de ensino aprendizagem em sala de aula, certamente as relações intrapessoais e 

interpessoais serão favorecidas e ganharão significado na aprendizagem das crianças com a 

pratica do brincar.  

Para Kishimoto (1996) atividade lúdica está relacionada com o jogo, brinquedos e 

brincadeiras. Pois são elementos que auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora, 

raciocínio lógico e Psicossocial. 

É papel do professor mediador inserir e dar o real valor no processo de ensino/ 

aprendizagem, mostrando o real significado do brincar, e os inúmeros benefícios no processo 

de interação de alunos com NEE. Fazendo com que os alunos sintam-se “livres” nesse fazer 

pedagógico. 

 

c. JOGOS 

A educação inclusiva garante o direito a todos aprender respeitando e trabalhando suas 

características, o jogo possibilita aproximar o sujeito ao conteúdo e a educação inclusiva, 

além de proporcionar sentimentos o jogo desenvolve motivação, possibilitando novas criações 

a partir de um sistema de regras que possibilita o desencadear e define quem ganha e quem 

perde do jogo. 

 

...O jogo uma das atitudes do homem que se vincula ao prazer, a satisfação de estar 

junto, ao companheirismo, aos antagonismos (competição), as complementaridades 

(equipes), faz-se presente cotidianamente, sobretudo entre crianças, levando no 

campo da educação a investigá-lo com um olhar sensível, capaz de compreendê-lo 

como fenômeno social e cultural onde o brincar/jogar faz parte do aprendizado dos 

indivíduos, levando-os a vivenciar emoções e situações próprias da natureza 

humana. (NHARY, 2006. p.42) 

 

 

Ensina também lidar com sentimento de frustração e insegurança causado pela perca, 

de determinado jogo, sentimentos esses que devem ser trabalhados também no ambiente 

escolar, incentivando a criança desenvolver novas iniciativas.  

Piaget nos diz que (1976, p.160) “Os jogos não são apenas uma forma de desabafo ou 

entretenimento, para gastar energia das Crianças, mas mesmo que contribuem enriqueçam 

desenvolvimento intelectual”, ou seja, o jogo é um importante aliado capaz de auxiliar na 

interação de alunos independente de suas limitações de forma lúdica. 

Para Barbosa (2012) "todos os jogos podem desenvolver competências." Mas para que 

isso ocorra, é necessário que os adultos estimulem ao máximo a participação de todas as 

crianças, de forma voluntaria e no seu tempo. 
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Cabe ao professor a hora de duração do ambiente e dos alunos para aplicação dos 

jogos possibilitando a oportunidade de construção de conhecimento e mostrando de forma 

Clara que não é só um passatempo visto que o jogo é importante aliado no processo de 

ensino-aprendizagem 

  

d. BRINCADEIRAS 

A brincadeira é uma atividade lúdica de extrema importância no desenvolvimento 

social e emocional de pessoas com NEE, visto sua importância não poderia deixar se ser 

inserida de forma pedagógica no ambiente escolar, para auxiliar no processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

A brincadeira é a vida da infância e uma forma gostosa para ela movimentar-se e ser 

independente. Brincando, a criança desenvolve os sentidos, adquire habilidades para 

usar as mãos e o corpo, reconhece objetos e suas características, texturas, forma, 

tamanho, cor e som. Brincando, a criança entra em contato com o ambiente, 

relacionando-se com o outro, desenvolvendo o físico, a mente, a autoestima, a 

afetividade, torna-se ativa e curiosa. (BRINCAR PARA TODOS 2008, p.12) 

 

É comum diante da sociedade as pessoas se unirem por afinidade, e na brincadeira não 

seria diferente, assim através da brincadeira há troca de experiências, permitindo importantes 

desenvolvimento para seu aprendizado. É importante que seja estimulado a troca de 

experiências e desenvolvimento em grupos onde um possa ajudar ao outro a desenvolver as 

atividades propostas.  

 A brincadeira é cultural e sinônimo de divertimento, ela permite que o professor 

conheça os conhecimentos prévio do aluno, e possa construir a partir do seu conhecimento 

novas estratégias para um melhor desenvolvimento. 

Winnicott afirma que: 

 

A criança adquire experiências brincando. A brincadeira é uma parcela importante 

em sua vida. As experiências tanto externas podem ser férteis para o adulto, mas 

para criança essa riqueza acontece principalmente na brincadeira e na fantasia. Tal 

como as personalidades dos adultos se desenvolve por intermédio de suas próprias 

brincadeiras e das invenções de brincadeiras feitas por outras crianças e por adultos. 

Ao enriquecerem-se, as crianças ampliam gradualmente sua capacidade de exagerar 

a riqueza do mundo real. A brincadeira é a prova evidente da capacidade criadora, 

que quer dizer vivência. (WINNICOTT, 1982, p. 163) 

 

Vale lembrar que o professor não deve adotar uma postura radical ao propor 

brincadeiras, uma vez que não existem receitas prontas que garante uma aprendizagem 

integral de todos os alunos. Mais cabe ao professor buscar novos métodos com alunos 
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diversificados onde o lúdico esteja inserido, visto que há grandes benefícios inseridos e sua 

metodologia. 

O professor mediador promove a partir das brincadeiras a participação ativa dos 

alunos, auxiliando no desenvolvimento de habilidades e conhecimento de mundo através de 

sua participação ativa. 

 

3. PROCESSO DE INTERAÇÃO SOCIAL DE ALUNOS COM NEE 

A palavra interagir a pesar de seu tamanho, tem um grande significado, não diz só a 

respeito de união de um grupo de pessoas no mesmo espaço, é estabelecer um contato social 

nos quais resultem em determinados comportamentos sociais, assim desenvolvendo a 

comunicação, para Melo e Teixeira: 

O outro social, se torna altamente significativo para as crianças que estão no auge do 

seu desenvolvimento, uma vez que assume o papel de meio de verificação das 

diferenças entre as suas competências e as dos demais, para, a partir deste processo, 

fórmula hipóteses e sintetizar ideias acerca desses laços construídos, tornando um 

processo interpessoal, num processo intrapessoal (2012, p. 3) 

A interação social tem grande contribuição no processo de construção da humanidade, 

Vygotsky afirma que “o comportamento do homem é formado por peculiaridades e condições 

biológicas e sociais do seu crescimento” (2001, p. 63), mostrando assim mesmo em 

desenvolvimento, o sujeito é um ser social desde o nascimento, independente de fazer uso da 

linguagem oral ele interage com quem está a sua volta. 

A expressão homem social fala do ser que vive em sociedade, segundo Piaget o 

processo de socialização é desenvolvido em diversos estágios das fases do indivíduo "não é 

social da mesma maneira ao seus meses, ou aos vinte anos de idade, e, por consequente, sua 

individualidade pode não ser da mesma qualidade, nesses dois diferentes níveis"(1973, p. 

434). Com isso pode-se dizer que independente de idade ou fase a socialização está inserida 

na sociedade desde o início da humanidade, permitindo assim a construção junto ao outro. 

A inclusão no ambiente escolar está muito além de matricular o aluno, nem tão pouco 

moldar o aluno para ser inserido no ambiente escolar, mas permitir aos alunos com NEE a 

oportunidade de conviver e ter experiências sociais assim como os demais alunos 

independente de necessidades ou não, capacitando todos os profissionais que estarão 

envolvidos com esses alunos. 

A ninguém ocorre-se quer negar a necessidade da pedagogia especial. Não se pode 

afirmar que não existe conhecimentos especiais para cegos, para os surdos e os 

mentalmente atrasados. Porém esses conhecimentos e essas aprendizagens especiais 
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há que se subordina-los à educação comum, à aprendizagem comum, a pedagogia 

especial deve estar diluída na atividade geral da criança. (VIGOTSKI, 1997, p.65) 

Vygotsky reconhece como uma potência o convívio social e a interação para o 

desenvolvimento, Sendo assim o ensino especial deve ser oferecido ao aluno somente quando 

necessário, no mais para o autor o ensino regular dispõe dos mesmos objetivos independente 

que haja necessidade especial ou não. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Perante toda exposição (bibliográfica) tracejada no presente trabalho a respeito da 

importância do lúdico no processo de interação social na educação especial, por meio do qual 

retratamos com o auxílio de vários pesquisadores da, entendemos que o lúdico é uma preciosa 

e indispensável alternativa no processo de ensino aprendizagem para a interação, aquisição de 

conhecimento, desenvolvimento, psicomotor e social do alunado.  

Diante deste estudo comprovamos a necessidade e importância em analisar e refletir 

sobre a ação do brincar na interação da educação especial.  Podemos assegurar que os 

objetivos propostos deste trabalho foram alcançados, pois dialogamos com vários 

pesquisadores da área. E assim, conseguimos identificar e demostrar a relevância do brincar 

na interação social da educação especial e quanto o mesmo auxilia no desenvolvimento de 

habilidades e aquisição de novos conhecimentos de forma natural e espontânea, como 

também traçamos a trajetória da psicopedagogia, descrevendo o que é o brincar e sua 

contribuição no processo de interação na educação especial. 

O professor deve ser preparado não só para ensinar, mais também proporcionar às 

crianças experiências que auxiliam no desenvolvimento de suas capacidades cognitivas, 

sempre buscando uma base teórica para sustentar sua prática lúdica, uma vez que ele é uma 

peça essencial e fundamental desse processo. 

Assim, compreendemos que é de grande importância que o professor determine o real 

significado do lúdico frente a sua prática pedagógica. Porém, como em toda pesquisa, requer 

mais investigações, para que as possíveis lacunas deixadas pelo presente trabalho possam ser 

complementadas por pesquisadores da área e as falhas encontradas sejam trabalhadas e 

supridas em edições posteriores. 

É preciso compreendemos que o brincar não deve se sobrepor ao ensino do professor 

nem tão pouco a aprendizagem das crianças/alunos.  
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A presente investigação contribuiu significativamente comminha formação e trajetória 

profissional. O presente trabalho de pesquisa sobre o lúdico na educação especial contribuirá 

na minha prática profissional, tendo papel indispensável na minha atuação enquanto 

professora profissão esta que almejo exercer sempre com maestria e gratidão aos que 

democratizam e constroem diariamente o conhecimento e a educação de qualidade. 
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Área Temática II:  Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos 

Modalidade: Artigo Científico 

 

RESUMO 

O processo de ensino-aprendizagem é composto por êxitos, mas também pela constituição de cenários 

marcados pela evasão, retenção e abandono escolar. Esse debate, quando inserido no âmbito do ensino 

técnico, com ênfase para o Instituto Federal do Pará - campus Marabá Industrial revela que no ano 

letivo de 2016, que compreende o início da oferta do Ensino Integrado, um percentual elevado das 

situações supramencionadas pôde ser observado. Do exposto, objetivou-se aplicar uma Ferramenta 

Digital que viabilizasse um levantamento das causas dos fracassos ou insucessos escolares sofridos 

pelos discentes do Ensino Integrado no Campus Marabá Industrial do IFPA, com vistas a constituição 

de subsídios para o planejamento docente, assim como a melhoria do planejamento e gestão da 

Instituição de ensino. Para tanto, os procedimentos metodológicos foram compostos pela discussão de 

referencial teórico, e uso de Ferramenta Digital com emprego dos Formulários do Google®, junto aos 

discentes que apresentaram insucessos no ano letivo de 2016. Soma-se ainda tabulação e análise dos 

dados obtidos à luz das teorias. Dessa forma, o conjunto de atividades realizadas, auxiliou no 

diagnóstico e avaliação dos limites e do ensino-aprendizagem no campus, constituindo assim, subsídio 

para o planejamento e ações para intervenções nas questões apresentadas pelos discentes. 

 

Palavras-chave: Ensino Técnico. Ferramenta Digital. IFPA-Marabá Industrial 

 

ABSTRACT 

The teaching-learning process is composed of successes, but also the constitution of scenarios marked 

by dropout, retention and dropout. This debate, when inserted in the scope of technical education, with 

emphasis on the Federal Institute of Pará - Marabá Industrial campus, reveals that in the academic year 

of 2016, which includes the beginning of the offer of Integrated Education, a high percentage of the 

aforementioned situations could be observed . From the above, the objective was to apply a Digital 

Tool that would make possible a survey of the causes of school failures or failures suffered by students 

of Integrated Education at the IFPA's Marabá Industrial Campus, with a view to establishing subsidies 

for teaching planning, as well as improving the quality of teaching. planning and management of the 

educational institution. To this end, the methodological procedures were composed by the discussion 

of theoretical framework, and the use of a Digital Tool with the use of Google® Forms, with the 

students who presented failures in the 2016 academic year. theories. Thus, the set of activities carried 

out, helped in the diagnosis and evaluation of the limits and teaching-learning on campus, thus 

constituting a subsidy for planning and actions for interventions in the questions presented by the 

students. 

 

Key words: Technicaleducation. Digital tool. IFPA- Marabá Industrial 
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1. Introdução 

 

O processo de ensino-aprendizagem é composto por um conjunto de desafios aos 

agentes que compõem (in) diretamente à educação formal. Quando analisado o Ensino 

Técnico, verifica-se a ocorrência de um elevado percentual dos denominados fracassos ou 

insucessos escolares. Sabe-se que estes processos são considerados complexos e de causas 

diversas, uma vez que abrangem fatores pessoais, sociais e institucionais.  

Quando pensada a escala local, constata-se que o Instituto Federal do Pará- Campus 

Marabá Industrial após a Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, adotou como público alvo alunos que já tinham completado o Ensino 

Médio, na modalidade subsequente, e em meados de 2016 o IFPA – CMI iniciou a oferta da 

modalidade de cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, com os cursos de Controle 

Ambiental e Informática.  

As primeiras turmas contaram com a oferta de 160 vagas sendo 80 vagas por curso, 

distribuídas em 40 vagas por turno, matutino e vespertino, com aulas de segunda a sábado, 

assim contabilizando 6 dias letivos, possuindo uma duração total de 3 anos e podendo se 

estender por mais 1,5 anos.  

Do exposto, objetivou-se aplicar Ferramenta Digital para acompanhamento 

sistemático das causas dos fracassos ou insucessos escolares vividos pelos discentes do 

Ensino Técnico Integrado no Campus Marabá Industrial do IFPA, nos cursos de Controle 

Ambiental e Informática com vistas a constituição de subsídios para o planejamento docente, 

assim como a melhoria das ações na Instituição de Ensino. 

Um esforço voltado para essa finalidade é apreciável, já que pode promover possíveis 

soluções para as motivações diagnosticadas continuadamente com a aplicação da Ferramenta. 

A identificação coerente das motivações aliada a tratativa correta desses motivos, poderá 

contribuir significativamente para a permanência e êxito dos discentes. Para que fosse 

possível ter suporte para discorrer a respeito dessa temática os procedimentos foram 

compostos pela pesquisa em referencial teórico em livros, artigos, periódicos, sites e outros. 

 

2. Metodologia  

O estudo foi realizado utilizado o denominado recorte ex post fact(GIL, 2008), já que a 

pesquisa foi fundamentada em um fato que já ocorreu efetivamente, ou seja, já foram 

exercidos efeitos sobre a realidade. Portanto, a pesquisa foi desenvolvida com alunos que, no 
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ano de 2017, se encontram no segundo ano e aqueles que não poderão mais acompanhar sua 

turma de origem em decorrência de um elevado grau de insucesso em várias disciplinas. 

Nesse recorte temporal, ou seja, na passagem do 1º ano para o 2º ano ocorreu um 

percentual de evasão de aproximadamente 25%, assim dos 160 discentes que iniciaram os 

estudos no ano de 2016 um total de 41 alunos evadiram do IFPA-CMI restando 119 discentes. 

Essa informação e outras foram determinadas através de pesquisa documental, a respeito 

dessa modalidade de pesquisa, se pode afirmar que possui a característica de se fundamentar 

nos mais diversos tipos de documentos, ou seja, fonte de dados, informações e evidências, os 

quais podem estar arquivadas em entidades públicas e/ou privadas (MARTINS e 

THEÓPHILO, 2009; MARCONI e LAKATOS, 2003). 

Do quantitativo dos discentes que permanecem no IFPA-CMI das turmas que 

ingressaram em 2016 nos cursos Técnicos Integrados em Informática e Controle Ambiental, 

um total de 62 educandos estão em uma situação, na qual não podem seguir com sua turma de 

origem. Tal fato está condicionado ao regulamento da Instituição que prevê no caso de o 

discente obter reprovações num quantitativo superior a 3 componentes curriculares terá que 

obrigatoriamente no próximo ano letivo cursar somente aqueles nos quais não obteve sucesso, 

no outro viés, tem-se aqueles que estão na situação de ter apenas que cursar dependências. 

O estudo possuiu características de pesquisa exploratória, pois segundo Vergara 

(2009) essa pesquisa deve obrigatoriamente se desenvolver sobre temáticas, nas quais se tem 

pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Ademais, o trabalho pôde ser encarado 

como uma pesquisa do tipo descritiva, já que possuiu a intenção de promover a determinação 

de características de uma população, assim como de um fenômeno (VERGARA, 2009).  

Elaborou-se, para atingir as intenções da pesquisa, o que Marconi e Lakatos (2003) 

denomina como questionário semi-estruturado, pois apresentou perguntas dicotômicas, 

tricotômicas, múltipla escolha, de avaliação, de fato e de opinião. Utilizou-se a ferramenta 

formulários do Google®, a qual permite o preenchimento das perguntas em formato on-line. 

O fato de poder ser preenchido via internet, permite uma maior acessibilidade, já que os 

formulários Google® possibilitam que os questionários sejam enviados através de um link, e 

este por sua vez podem ser acessados através de e-mails, smartfones, tablets, entre outros 

dispositivos eletrônicos. 

Essa acessibilidade se mostrou importante para a obtenção do retorno das respostas e 

consolidação da pesquisa, já que foi considerada a população 119 discentes que solicitaram 

rematrícula junto a secretária acadêmica para o ano de 2017. E ao correlacionar com o 
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quantitativo de resposta obtidas se pode verificar que o percentual de retorno dos 

questionários foi de aproximadamente 37%.  

A Ferramenta possibilitou o acompanhamento simultâneo do recebimento das 

respostas, pois os formulários Google® permitem que o pesquisador seja notificado por e-

mail a cada novo questionário respondido. Outra característica benéfica é que o pesquisador 

pode, a qualquer momento, analisar um resumo das respostas obtidas, ou seja, se pode 

visualizar uma espécie de tabulação simultânea das respostas apresentada na forma de 

gráficos dos mais variados estilos (pizza, barras e etc).  

 

3. Resultados/Discussões 

3.1 Abordagens da Educação Profissional no Brasil 

  

Em linhas gerais, se pode dizer que o Brasil apresenta, uma educação profissional 

organizada em: formação inicial ou continuada, formação técnica e formação tecnológica. A 

primeira modalidade de ensino, a de formação continuada, está relacionada basicamente com 

a qualificação inicial e/ou requalificação de trabalhadores que já estão ocupando postos de 

trabalho ou estão em busca de novas oportunidades. (ZIBAS, 2006). 

A formação tecnológica por sua vez corresponde à profissionalização tradicional de 

nível superior, que só fora caracterizada desta forma a partir da década de 1990. Vale frisar 

que para ter acesso a essa modalidade de ensino profissional, se faz necessário que o jovem 

e/ou adulto disponha do Ensino Médio completo ou correlato. Na modalidade formação 

inicial ou continuada, a exigência para com a escolaridade do candidato varia de acordo com 

as especificidades do curso pretendido. 

A modalidade que se refere a formação técnica foi aquela que dentro do ensino 

profissional sofreu as maiores modificações, já que antes da década de 1990, esta formação 

era destinada a jovens de aproximadamente 15 anos e possuía duração que variava entre 3 a 4 

anos. Ao término desse período, o discente teria a formação técnica de Ensino Médio e caso 

optasse, poderia dar continuidade aos estudos, ou seja, de posse do diploma poderia ingressar 

no nível superior (ZIBAS, 2006). 

No ano de 1997, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, foi veiculado o 

decreto nº 2.208/97 que modificou a forma de oferta da modalidade da formação técnica, uma 

vez que anteriormente a esse período esta forma de ensino profissional era atrelada ao ensino 

médio, ou seja, era denominada de formação técnica integrada ao ensino médio. Contudo, em 

virtude de adequações solicitadas, por instituições de crédito internacional, o governo federal 
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efetuou uma modificação radical na forma de oferta dessa modalidade de ensino sobre o 

pretexto de que a modalidade de ensino técnico integrado era financeiramente dispendiosa se 

comprada ao ensino médio regular e que não preparava de maneira satisfatória para o 

mercado de trabalho (COELHO, 2014). 

Segundo a literatura (ZIBAS, 2006) o decreto Nº 2.208/97 pode ter causado uma série 

de cenários na educação profissional, já que ocorreu um decréscimo de aproximadamente 

5,7% no número de matrículas no período situado entre 1999 a 2004. Foi detectado para o 

mesmo período um decréscimo de 32,5% e 18,5% dos inscritos na rede estadual e federal, 

respectivamente, em contrapartida ocorreu um aumento 25,6% nas redes particulares que atua 

nessa modalidade de ensino, ou seja, evidenciando uma mercantilização da educação para 

com essa modalidade. Ocorreu também um aumento da demanda desses cursos por um 

público que já possui um posto de emprego ou está à procura, portanto houve um aumento das 

matrículas em cursos noturnos em detrimentos dos diurnos. 

Somente em 2004, já no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, foi possibilitado as 

instituições o viés de oferta o Ensino Técnico de Nível Médio no formato integrado ou 

concomitante (ZIBAS, 2006). 

E por fim, surge a legislação, em 2008 de criação dos institutos federais que definiu de 

maneira clara quais seriam as características dos Institutos. A nova legislação, assim como 

outras leis, marcou um avanço significativo nas abordagens dos institutos federais, haja vista 

que, como é possível perceber nos trechos destacados foram promovidas sensíveis 

modificações que deixaram claras quais seriam as especificidades dessas instituições. 

 

3.2 Evasão, retenção e abandono escolar: aspectos teóricos-conceituais 

 

Os termos “evasão escolar” e “fracasso escolar” são correlatos no contexto do 

abandono educacional, além dessas denominações se pode também verificar o termo 

insucessos escolares (FREIRE, 2010; CRUZ, 2014). Sendo assim, ambos são um problema 

que, por um longo tempo, tem sido motivo de discussão por parte de pesquisadores e 

educadores. Fato de difícil solução, visto que os índices de abandono escolar e as taxas de 

reprovação aumentam a cada ano (BATISTA, SOUZA e OLIVEIRA, 2009).  

Ainda com relação aos termos comumente utilizados para dois tipos dos fracassos ou 

insucessos escolares comuns que são a evasão e abandono temos as seguintes definições: a 

primeira pode ser entendida como a situação, na qual o discente deixa a escola com a 

perspectiva de retornar, por outro lado o abandono pode ser caracterizado como a situação, na 

qual o discente abandona em definitivo a escola, ou seja, não pretende retornar de nenhuma 
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maneira. (ABRAMOVAY e CASTRO 2003, apud MEIRA, 2015). Ainda existem autores que 

promovem ainda a inserção de mais um conceito que seria o da mobilidade, pois evasão pode 

ser entendido como o abandono dos estudos, já a mobilidade seria a migração do aluno para 

outro curso (RISTOFF 1995, apud MEIRA, 2015). 

A evasão ainda pode ser caraterizada em anual e total, o primeiro tipo pode ser 

entendido como a variação na diferença entre os alunos matriculados de um ano para o outro. 

Já evasão total pode ser entendida como uma comparação entre o número de discentes 

efetivamente matriculados e o quantitativo de concluintes (FILHO 2007, apud MEIRA, 

2015). Ainda existe a argumentação de que a evasão escolar está associada a diversos fatores 

como: retenção, repetência, a saída do discente do sistema de ensino, a não conclusão de um 

determinado nível de ensino e o abandono da escola. Além disso, pode-se destacar os 

indivíduos que nunca ingressaram em um determinado nível de ensino, como no caso da 

educação compulsória, e ao estudante que concluiu um nível de ensino, porém abandonou 

outro (DORE e LÜSCHER, 2007, apud MEIRA, 2015). 

Com relação a parcela de reponsabilidade que cabe aos educadores se pode relatar que 

no início do processo de alfabetização de seus alunos, alguns possuem uma pré-disposição de 

considerar que esses apresentem dificuldades de aprendizagem, não acreditando na 

capacidade dos estudantes para aprender, além de responsabilizá-los por suas dificuldades na 

escola (BARBIERI, GUIMARÃES, et al., 2005). O abandono escolar pode estar relacionado 

a maneira que a instituição de ensino é pedagogicamente conduzida: seu currículo, o trabalho 

dos educadores, condições de infraestrutura, entre outros. (NASCIMENTO, 2016; FREIRE, 

2010). 

Pode-se perceber que o abandono é composto pela conjugação de diversas grandezas 

que interagem e se conflitam no cerne dessa problemática (BATISTA, SOUZA e OLIVEIRA, 

2009). Dimensões que vão além de uma questão de classe ou da didática docente, pois 

incluem também as esferas políticas, culturais, de gênero, orientação sexual, necessidades 

especiais e assim por diante. Assim, a evasão escolar não pode ser estudada ou compreendida 

de forma isolada, pois cada discente que abandona uma escola possui uma particularidade, e o 

mesmo ocorre com a instituição. (BATISTA, SOUZA e OLIVEIRA, 2009; FREIRE, 2010; 

CRUZ, 2014). 
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3.3 Campus Industrial de Marabá: abordagens dos insucessos escolares, perspectivas 

para intervenções e uso de ferramenta digital 

 

O Campus Marabá Industrial (CMI), está localizado em Marabá (PA) distante 654 km 

da capital, Belém. O município possui área geográfica de 15.128,058 km e uma população de 

233.669 habitantes. (IBGE, 2010). O CMI foi oficialmente implantado em 1995, mediante a 

cedência de uma área que foi disponibilizada com a intenção de sediar o curso Técnico em 

Edificações. Com o passar de um curto espaço de tempo foi criada a Unidade de 

Descentralizada de Marabá – UNED. Os primeiros cursos oficialmente ofertados pela a 

UNED Marabá foram Processamento de Dados, Registro de Saúde e Desenvolvedor e 

Organizador de Eventos.  

Com o passar de um determinado período, a Companhia Vale do Rio Doce doaria a 

área da UNED Marabá para a Prefeitura Municipal de Marabá. E somente após uma 

contundente articulação política a área que abrigava a UNED Marabá foi doada para o 

Ministério da Educação. Após a transferência da área para a União foi que se iniciou a 

implantação dos cursos subsequentes em Agrimensura, Informática e Edificações. Vale 

ressaltar que tais cursos são até o momento ofertados e acolhem em média 300 discentes 

(BRASIL, 2017).  

Em decorrência da nova legislação, a UNED Marabá foi promovida ao status de 

Campus Marabá Industrial e teve desde de proposta orçamentaria anual própria e identificada. 

Em 2009, o IFPA firmou um convênio com a CVRD e implantou os cursos subsequentes de 

Química, Mecânica e Eletrotécnica. Posteriormente ainda em decorrência do mesmo convênio 

foi implantado o curso de subsequente em Automação Industrial (BRASIL, 2017). Em 2016 

iniciou-se a oferta de Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio os cursos primordialmente 

ofertados foram os de Informática e Controle Ambiental. 

Ao se analisar os dados obtidos com a aplicação de Ferramenta Digital, pode-se notar 

que do total de 44 discentes que retornaram os questionários 61% são do gênero feminino e 

39% do gênero masculino. Vale ressaltar que o questionamento é padrão, ou seja, está contido 

em diversos formatos de questionários e pode ser classificado questionamento de fato 

(MARCONI e LAKATOS, 2003). 

Com relação as faixas etárias, percebe-se que 2% da amostra corresponde a educandos 

que possuem a idade de 14 e 21, 5% da amostra faz alusão os discentes que apresentam idade 

correspondente 22 anos, 11% a 19 anos e 25%, 23% e 32% correspondem, respectivamente, a 

discentes com idades de 17, 15 e 16 anos. A provável explicação para que ocorram discentes 
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com idades consideradas fora do padrão para o perfil dos cursos integrados, ou seja, discentes 

recém-saídos do ensino fundamental, é que alguns alunos em muitos casos já se encontram 

em séries mais elevadas do Ensino Médio regular em outras instituições de ensino e quando 

prestam o seletivo e são aprovados decidem por retornar ao primeiro ano para cursar o curso 

no Campus Marabá Industrial. 

O gráfico 1, refere-se a um questionamento efetuado para tentar sondar as origens dos 

discentes que ingressaram no ano de 2016, já que a qualidade da escola básica regular, no 

caso a que oferta o ensino fundamental, acaba sendo questionada, pois muitas vezes devido a 

uma série de políticas governamentais a escola acaba assumindo um papel de simplesmente 

escamotear o processo de ensino-aprendizagem (BARBIERI, GUIMARÃES, et al., 2005). 

Essa característica é vislumbrada, principalmente, nas escolas da rede públicas. No caso deste 

estudo, através da consulta ao banco de dados é possível perceber que dos 44 informantes, 31 

apresentaram insucessos em algum componente curricular e desse quantitativo 

aproximadamente 72% cursaram parcial ou totalmente o ensino fundamental na rede pública 

de ensino.  

Gráfico 1 - Análise da formação básica do discente (Ensino Fundamental) 

 
                                         Fonte: Autor, Pesquisa Direta, 2017. 

 

Ainda com relação ao gráfico 1 é possível verificar que 61% dos educandos que 

prestaram as informações cursaram integralmente o Ensino Fundamental em escolas da rede 

pública de ensino. Já 20% dos discentes cursaram parcialmente essa modalidade de ensino em 

escolas da rede pública e a o restante dos discentes, ou seja, 18% cursaram o ensino 

fundamental em escolas particulares. 

Com relação ao curso de origem dos informantes percebe-se que 57% pertencem ao 

Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Informática, já o restante que corresponde a 

43%, são do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Controle Ambiental.  
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No decorrer da pesquisa percebe-se que o percentual de retenções foi 70% dos 

discentes do total que prestaram as informações. Os índices de reprovação e abandono 

orbitam entre 17% e 9,5% para este período que é denominado como uma fase de transição, 

ou seja, nesta etapa é comum que o discente um declínio no rendimento escolar. Além disso, 

outros fatores como sociais, emocionais e econômicos podem corroborar para a não aquisição 

das competências e habilidades necessárias para essa etapa.  

Ao realizar a análise do percentual de retenção por curso, é possível verificar que os 

discentes que se autodeclaram pertencentes ao curso de Controle Ambiental um total de 21% 

não obteve nenhum insucesso no primeiro ano do curso, em contrapartida 79% dos discentes 

desse curso obtiveram pelo menos um insucesso em algum componente curricular. Já com 

relação ao curso de informática os percentuais são respectivamente 36% e 64%.  

Os gráficos 2 e 3 foram elaborados com o intuito de permitir que o discente 

assinalasse, quantas disciplinas fossem necessárias até contemplar todas, nas quais obteve 

algum insucesso. Assim as informações expostas correspondem a um percentual que foi 

obtido considerando o quantitativo total de informantes, e o quantitativo de vezes que um 

determinado componente curricular foi assinado.  

 

Gráfico 2 - Percentual de reprovações por componente curricular no Curso Técnico Integrado em 

Controle Ambiental. 

 
Fonte: Autor, Pesquisa Direta, 2017. 
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Gráfico 3 - Percentual de reprovações por componente curricular no Curso Técnico Integrado em 

Informática. 

 
Fonte: Autor, Pesquisa Direta, 2017. 

 

Através do uso coerente e responsável das informações contidas nesses gráficos se 

pode realizar intervenções por parte da gestão da Instituição de Ensino, já que pode fornecer 

subsídios ao docentes a fim de promover intervenções em sua prática pedagógica, uma vez 

que é papel deste profissional juntamente com os demais agentes de uma Instituição de 

Ensino promover os meios para que o discente que sofreu algum fracasso escolar retome sua 

autoestima e não venha a evadir-se ou abandonar a Instituição (OLIVEIRA, LIMA e SÁ, 

2003; FREIRE, 2010).  

No que tange o curso de Controle Ambiental, 53% dos alunos informantes afirmaram 

ter pouco conhecimento a respeito do curso que escolheram, já 21% dos discentes afirmaram 

não conhecer o curso que selecionaram e somente 26% dos educandos afirmaram saber 

realmente quais serão as peculiaridades do curso pretendido. A situação apresentada pelo 

Curso de Informática é respectivamente 38%, para aqueles que declararam ter pouco 

conhecimento a respeito das características do curso, 43% afirmaram que não conheciam e 

somente 19% afirmaram quais seriam as características do curso. 

Esse quadro é compreensível, tendo em vista que são alunos em sua maioria recém-

saídos do ensino fundamental desconhecem as características que compõem os cursos 

profissionalizantes. Além disso, ao consultar os bancos de dados gerados pelos formulários 

Google® é possível constatar que aproximadamente 69% dos discentes que apresentaram pelo 

menos um insucesso em algum componente curricular assinalaram ter nenhum ou pouco 
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conhecimento a respeito do curso que acabou optando ao ingressar no instituto, ou seja, essa 

constatação reforça o que é versado no parágrafo anterior.  

O gráfico 4 foi proposto com a intenção de verificar quais foram as motivações que 

levaram os discentes a optar pelos cursos que até então estão cursando. O resultado 

apresentado acaba indiretamente corroborando com a discursão efetuada no parágrafo que 

trata dos gráficos 2 e 3, falando a respeito da correlação entre a desconhecimento das 

realidades vivenciadas no decorrer do curso e os insucessos ou fracasso escolares. 

 

Gráfico 4 - Motivações para seleção do curso. 

 
Fonte: Autor, Pesquisa Direta, 2017. 

Ao observar as informações contidas no gráfico 7, que detalham as motivações que 

concorreram para fazer com que o discente optasse pelo curso, se pode constar que um grande 

percentual dos discentes optou pelo curso condicionado pela possibilidade de ingressar e 

estudar em uma Instituição Federal de Ensino, seguido pela perspectiva de atuação na área e 

logo após a suposta imposição dos responsáveis, ou seja, em vias gerais a interpretação do 

gráfico pode recair na questão do discente ter optado por um curso que não tinha o devido 

conhecimento. Somente 2% dos informantes deram indícios de ter ingressado por ter 

apresentado interesse pelo curso. 

A opção com a denominação “outros” e destacada por asterisco representa a questão 

da semiestruturação da questão, já que esse discente em particular manifestou uma resposta 

semelhante aquelas que obteve a maior preferência, entretanto acabou por ressaltar algumas 

experiências que o levaram a esta opção. Assim, fica evidente que o questionário associado 

aos formulários Google®, viabiliza a utilização de questões semiestruturadas.  

Ao se avaliar como ocorreu a participação discente no atendimento ao aluno pode-se 

discorrer alguns comentários, já que o quantitativo de discentes que assinalaram que não 
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haviam obtido nenhum insucesso, ou seja, haviam ingressado no 2º ano de curso sem 

nenhuma pendência e afirmavam que haviam participado do atendimento ao aluno 

corresponde dentro da amostra analisa um percentual de aproximadamente 38% dos discentes. 

(DORE e LÜSCHER, 2007, apud MEIRA, 2015).  

Ainda com relação ao atendimento, percebe-se que 57% dos alunos pesquisados não 

frequentavam o atendimento ao discente e 43% frequentavam. Portanto, fica comprovado que 

provavelmente existe ainda um quantitativo de discentes que não faz uso desse recurso e 

como essa atividade ocorre geralmente em um turno oposto ao que o discente frequenta 

regularmente caberia a família, dentro de suas limitações, tentar intervir e proporcionar meios 

para que os discentes fizessem uso deste recurso, pois o dever da Instituição é ofertar o 

recurso, ou seja, recai na questão do interesse familiar (FREIRE, 2010).  

A respeito disso se pode lançar mão de outra análise complementar, pois no universo 

dos discentes que reprovaram 64% afirmam ter participado do atendimento ao aluno. Assim 

fica evidente que se teria de averiguar qual a frequência com que esse aluno estava fazendo 

uso deste recurso para que se pudesse fazer uma assertiva mais coerente. Nesse contexto, seria 

relevante também o desenvolvimento de análises conjuntas entre os envolvidos nessa 

atividade, com vistas à elaboração de proposições para diversificação das atividades 

desenvolvidas no atendimento ao aluno. 

Sobre as dificuldades vivenciadas pelos discentes no Campus Marabá Industrial, os 

dados apontaram que para 66% dos discentes a principal dificuldade está relacionada com um 

elevado quantitativo de disciplinas, seguido por um outro grupo que corresponde a 25% que 

afirma que a dificuldade está relacionada a falta de livros adequados, 18% afirma que as 

dificuldades estão relacionadas a problemas estruturais, apenas 7% alegam problemas 

interpessoais com docentes. Tais informações podem ser justificadas pelo fato do aluno, por 

várias vezes, ser oriundo de uma Instituição de Ensino que escamoteia o aprendizado 

(BARBIERI, GUIMARÃES, et al., 2005).  

Soma-se ainda questões relacionadas à falta de livros e infraestrutura, aspectos 

internos dos discentes, além da questão do desconhecimento por parte do discente a respeito 

das peculiaridades de curso (MEIRA, 2015). 

 Dentre os discentes avaliados, quanto a contemplação via assistência estudantil, 57% 

afirmaram que não recebiam o subsídio, em contrapartida aproximadamente 43% afirmaram 

que recebiam o recurso. Dos discentes que recebiam o auxílio, aproximadamente 79% 

obtiveram reprovações. Esse quadro poderia ser catastrófico, uma vez que na época em que 

foi realizado o estudo de caso se o educando não frequentasse regularmente e tivesse um mal 
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desempenho teria o recurso ser cortado e, consequentemente, a permanência do discente na 

Instituição ficaria em risco. 

 Considerando o questionamento sobre o grau de satisfação dos alunos com o 

monitoramento das dependências que estavam sendo ofertadas no ano letivo de 2017, nota-se 

que 55% alunos que ficaram em dependência em pelo menos um componente curricular 

acredita que é boa, já 14% dos discentes classificam que o monitoramento por parte do setor 

pedagógico do campus é excelente. Tal resultado reforça que a Instituição está engajada 

realizar uma melhoria continua com relação a sua prática pedagógica, a fim de proporcionar 

um ambiente motivador para os discentes que acabaram passando pelo insucesso escolar da 

retenção em componentes curriculares (DORE e LÜSCHER, 2007, apud MEIRA, 2015). 

A discussão, a seguir, versa a questão da participação de discentes em atividades de 

pesquisas e projetos. Com relação aos alunos dos cursos de Controle Ambiental e Informática, 

mais especificamente aos que prestaram as informações foi possível identificar um 

comportamento incomum, já que a lógica seria que os discentes que participaram desse tipo 

de atividade geralmente não deveriam apresentar índices de retenção elevados, porém ocorreu 

o inverso, pois o percentual de retenção em discentes que participaram dessas práticas foi de 

64% (MEIRA, 2015). 

Ainda com relação ao questionamento a respeito da participação dos discentes em 

projetos de pesquisa, 68% dos pesquisados afirmam participar de algum Projeto, em 

contrapartida 32% deles afirmam não fazerem atividades relacionadas a esta prática. Dessa 

forma, é salutar a efetivação de investigações que possibilitem o estabelecimento de 

correlações no âmbito da realidade das pesquisas desenvolvidas no CMI, especialmente 

relacionadas à busca pela construção de cenários, nos quais as estas constituam embasamento 

para as práticas de ensino, permitindo dessa forma, a inter-relação entre ensino, pesquisa e 

extensão. 

A respeito da questão da convivência entre os discentes já que fatores relacionados a 

bullying podem levar a desmotivação e, consequentemente, a fracassos escolares 

(NASCIMENTO, 2016). Observa-se que 91% dos educandos classificaram sua convivência 

com os demais discentes como satisfatório, mais especificamente 66% afirmaram que é boa, 

já 25% afirmaram que é excelente. Ou seja, não se pode afirmar que não há o denominado 

bullying, porém não é conclusivo que este fator motiva boa parte dos insucessos escolares no 

Campus Marabá Industrial.  

O gráfico 5 foi construído para verificar a questão do meio de locomoção utilizado 

pelos discentes no translado residência-instituição de ensino. Pois segundo Freire (2010) 
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distâncias elevadas, percorridas com meios de transporte inadequados e/ou insuficientes 

colaboram para desmotivação do discentes e, consequentemente, os leva a adquirir insucessos 

escolares. 

Gráfico 5 - Demonstrativo dos meios de transporte utilizados pelos discentes. 

 

                                         Fonte: Autor, Pesquisa Direta, 2017. 

 

A respeito do gráfico 5 percebe-se que 42% dos discentes para a Instituição a pé, já 

14% afirmam que vem a instituição via transporte coletivo, ou seja, aproximadamente 56% 

dos educandos provavelmente percorrem distancia consideráveis antes de efetivamente 

chegarem a Instituição. A influência negativa da desmotivação efetuada pelo trajeto efetuado 

em condições impróprias é comprovado, pois os discentes que afirmam efetuar o translado 

residência-instituição de ensino via a pé e por meio de transporte coletivo apresentaram 75% 

de retenção, ou seja, ficaram reprovados em pelo menos um componente curricular. 

O gráfico 6 foi proposto com a intenção de averiguar qual é o quadro dos discentes, 

com relação a prática de atividades extracurriculares. 

Gráfico 6 - Análise do quantitativo de atividades extracurriculares desempenhadas pelos discentes. 

 
                                        Fonte: Autor, Pesquisa Direta, 2017. 
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Com relação a leitura e interpretação do gráfico 6, nota-se que 59% dos discentes não 

desenvolvem nenhuma atividade extracurricular e desse quantitativo 73% dos informantes 

apresentaram algum insucesso. Já com relação aos educandos que revelaram que praticar 

atividades, correspondem a 38% dos discentes e desse total 67% dos indivíduos apresentaram 

que insucesso em algum componente curricular. Nesse quadro, não é possível realizar a 

correlação entre os fracassos escolares a diversidades de atividades, já que tanto os discentes 

que apresentaram atividades extras e os que não apresentaram possuem percentuais de 

insucessos relativamente próximos (BARBIERI, GUIMARÃES, et al., 2005). 

Foi efetuado questionamento a respeito das dificuldades financeiras dos discentes 

avaliados, pois a literatura apresenta que fatores econômicos são condicionantes para 

desmotivar os discentes, ou seja corroboram para fazer com que os discentes apresentem 

insucessos(BARBIERI, GUIMARÃES, et al., 2005; OLIVEIRA, LIMA e SÁ, 2003). 

Com relação ao fator financeiro percebe-se que 25% dos discentes afirmaram que 

possuem dificuldades financeiras tão graves que podem pôr em risco a sua permanência e 

êxito na instituição, ainda com relação a está análise percebesse que 63% dessa grupo 

apresentou insucesso em algum componente curricular, ou seja, esta constatação entra em 

sinergia com o que é conjecturado por diversos autores, ou seja, as condições financeiras 

podem ser consideradas determinantes para um bom desempenho acadêmico.  

Além de todas essas análises efetuadas também foi questionado a respeito dos 

componentes familiares, com os quais os discentes convivem, com relação a essa análise 

parcela significativa dos discentes afirmou que moram com os pais e/ou familiares. Para que 

fosse possível promover uma análise mais profunda seria necessário questionar aspectos 

voltados ao relacionamento familiar, pois é comprovado que ambientes familiares 

conturbados podem levar a desmotivação escolar (FREIRE, 2010). 

 

4. Conclusão 

 

A análise dos denominados fracassos e insucessos escolares revela que tais fatores se 

apresentam em todas as modalidades de ensino atualmente ofertadas, além disso percebe-se 

que a fenomenologia dos processos é bastante complexa e multifacetada, ou seja, modificasse 

de cenário em cenários. 

Nessa perspectiva, ganha relevo os debates teóricos que possibilitam a construção de 

conhecimento sobre as realidades configuradas em diferentes recortes espaciais, com ênfase 

para a evolução dos debates efetivados em torno da busca pela construção de entendimento 
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acerca das demandas que envolvem o processo de ensino-aprendizagem e as dificuldades 

vivenciadas pelos discentes, considerando a peculiaridade dos sujeitos em voga. 

Na tentativa de contribuir para o entendimento e compreender um pouco mais o 

fenômeno, o estudo tentou primordialmente diagnosticar as dificuldades para aprendizagem 

discente do Ensino Integrado do campus Marabá Industrial do IFPA, subsidiado nesse 

momento pelo levantamento do perfil do discente que tem potencialidade para apresentar 

eventuais fracassos ou insucessos escolares dentro da realidade do Campus Marabá Industrial.  

Além disso, outra prioridade básica do estudo foi tentar aferir a funcionalidade dos 

formulários Google®, para proporcionar a constituição de uma Ferramenta que viabilizasse a 

identificação das motivações que levam os discentes a apresentar os insucessos escolares. 

Com relação ao perfil apresentado pelos discentes do CMI, percebe-se que os 

discentes que cursaram o Ensino Fundamental total ou parcialmente na rede pública 

apresentam mais predisposição a ter os denominados fracassos escolares, já que estaticamente 

apresentam maior quantitativo de retenções em componentes curriculares.  

Os discentes que apresentam esse quadro, não possuem o conhecimento necessário a 

respeito das peculiaridades e características dos cursos escolhidos e são motivados a escolher 

o curso, não pela afinidade com a área, mas por indução dos responsáveis e por pressões 

sociais e mercadológicas.  

Além disso, destaca-se que de fato as questões econômicas afetam o desempenho dos 

discentes, uma vez que educandos que apresentam dificuldades financeiras, acabam tendo 

índices mais elevados de retenção e consequentemente tem mais predisposição a apresentar os 

denominados insucessos. Tal tendência é justificada pelo fato de que os discentes muitas 

vezes não apresentam condições adequadas para se consolidar na Instituição de Ensino 

Profissional, mais precisamente, no CMI.  

Com relação a utilização da ferramenta como proposta para auxiliar o 

acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem no CMI, percebeu-se que esta 

otimizou significativamente o uso dos questionários, já que pelo motivo de ser eletrônico, 

permitiu uma divulgação superior aos questionários tradicionais veiculados por cartas e folhas 

avulso, além disso possibilitou uma análise mais dinâmica dos dados, visualização simultânea 

das informações passadas pelos informantes, pois notificava os pesquisadores à medida que as 

informações eram passadas pelos informantes. Outro benefício é que a Ferramenta permite 

que o pesquisador obtenha um acompanhamento simultâneo das tendências adotadas pela 

pesquisa, pois gera gráficos em tempo real. 
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Outra possibilidade se deve ao fato de que a ferramenta disponibiliza um banco de 

dados relativamente intuitivo, isso permite com no decorrer da análise dos resultados o 

pesquisador tenha a liberdade de fazer os mais diversos tipos de analises complementares, ou 

seja, amplia a possibilidade de realizar correlações que por vezes transcendem os 

questionamentos efetuados com maior facilidade e eficiência. 

Por fim, se pode averiguar que os Formulários Google® apresentaram potencialidade 

para atuar na área do diagnóstico pedagógico do campus, uma vez que é intuitivo e permite 

que diversos diagnósticos úteis aos docentes e setores responsáveis pelo ensino sejam 

elaborados com eficácia e rapidez. 

Ademais as questões que foram efetuadas nesse questionário podem ser otimizadas e 

adaptadas conforme a demanda que se impõe para investigação, podendo ser reaplicas em 

outros recortes, como por exemplo, no momento da passagem das turmas que ingressaram 

2016 dos cursos de Controle Ambiental e Informática do 2º ano para o 3º ano, portanto se 

pode averiguar se as motivações se mantém as mesmas, ou com o amadurecimento dos 

discentes detecta-se variações dos diagnósticos.  

Diante do conjunto de análises efetivadas, verifica-se que um monitoramento mais 

próximo dos discentes por meio da gestão, docentes e setores psicopedagógicos do campus 

seria extremamente benéfico, uma vez que, por intermédio de ferramentas, como a ressaltada, 

se tornaria viável, traçar como maior exatidão planos para intervenções, orientados para a 

tentativa de evitar as motivações relacionadas com os insucessos provenientes da dinâmica 

organizacional da Instituição. Portanto, sobressai-se como sugestão a efetivação do 

acompanhamento contínuo das turmas, pois é bem provável que cada grupo analisado 

apresente cenários diferenciados, ou seja, motivações singulares para os insucessos escolares. 
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Modalidade: Artigo Científico 

 
 

Resumo 

Atualmente, passamos por um cenário de pandemia por SARS-CoV-2 em que estudantes 

estão sem aulas presencias como medida de proteção. A presente pesquisa busca discutir 

sobre os impactos que as aulas remotas trouxeram a alunos, pais e professores de educação do 

campo. A pesquisa tem uma abordagem qualitativa baseada em estudo de caso e aplicação de 

questionários semi-estruturados, a pais, alunos e professores de uma escola de ensino 

fundamental, no nordeste paraense. As questões nortearam em como os entrevistados lidam 

com ensino remoto? E para saber se a proposta realmente atende as necessidades e a realidade 

do campo. Como aporte teórico utilizou dos conceitos de Caldart (2020).Hage (2020), Arroyo 

(2012) Souza (2021) e outrosao que discorre sobre os diferentes fazeres, adaptações que 

atendam as necessidades educacionais do campo. O estudo se mostra pertinente sobre as 

propostas para educação do campo durante a pandemia. Os resultados apontam desgaste de 

alunos, estresse de mães pela ampliação dos afazeres e de professores preocupados quanto aos 

efeitos na aprendizagem. Aponta ainda, que o ensino remoto nas escolas públicas do campo 

não atende às singularidades do grupo atendido desencadeando impactos negativos sobre a 

aprendizagem e sobre os atores envolvidos no processo. 

 

Palavra chave: Ensino remoto; Educação do campo; Pandemia. 

 

Abstract 

Actualy, we are experiencing a pandemic scenario due to SARS-CoV-2 in which students are 

not attending classes, as a protective measure. This research seeks to discuss the impacts that 

remote classes have brought to students, parents and teachers of rural education. The research 

has a qualitative approach based on a case study and application of semi-structured 

questionnaires, to parents, students and teachers of an elementary school, in the northeast of 

Pará. Did the questions guide how respondents deal with remote education and to find out if 

the proposal really meets the needs and reality of the field. As a theoretical contribution, he 
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used the concepts of Caldart (2020). Hage (2020), Arroyo (2012) Souza (2021) and others, 

when talking about the different actions, adaptations that meet the educational needs of the 

field. The study is relevant to the proposals for rural education during the pandemic. The 

results point to students weariness, mothers stress due to the expansion of their chores and 

teachers concerned about the effects on learning. It also points out that remote education in 

public schools in the countryside does not meet the singularities of the group served, 

triggering negative impacts on learning and on the actors involved in the process. 

 

Key word: Remote education; Rural education; Pandemic 

 

1. Introdução 

Atualmente o Brasil e o mundo estão atravessando dificuldades, frente à crise sanitária 

ocasionada pelo COVID-19 e seu alto poder de contágio e mortalidade. Por esse motivo, foi 

necessária a adoção de medidas preventivas para redução do número de casos, como o 

distanciamento social; a importância do uso de máscaras e de higienização das mãos. Certas 

medidas impactaram na vida em sociedade de modo geral, sobretudo na educação, pela 

obrigatoriedade no afastamento das atividades presenciais entre professores e alunos. Por 

conta disso, foi emergencial pensar em propostas pedagógicas que reduzissem os impactos na 

aprendizagem e atendesse a nova realidade, dentre essas está o ensino remoto. 

As instituições de ensino de todo país foram autorizadas a realizar “atividades letivas 

que utilizem recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação ou 

outros meios não convencionais” (Brasil, 2020, p.1). A formatação adotada pela instituição 

pública no nordeste paraense foi a que foi instituída na rede regular de todo estado, a adoção 

de cadernos pedagógicos impressos, orientações para sanar possíveis dúvidas via aplicativo de 

mensagem ou ligações. 

A proposta de pesquisa surgiu na disciplina Currículo e Práticas Pedagógicas do 

Campo, no Curso de Especialização em Educação do Campo e Desenvolvimento Sustentável 

na Amazônia ofertado pelo Instituto Federal do Pará /IFPA, em que se discutiu sobre a 

necessidade de observância das singularidades das atividades educativas nos territórios do 

campo, no atual período emergencial, e surgiu a inquietação acerca dos possíveis impactos 

que o ensino remoto trouxe a pais, alunos e professores na perspectiva da educação do campo, 

no município de São Francisco do Pará. Como sugere Caldart (2020, p.11) “Os desafios 

educacionais do nosso tempo exigem que trabalhemos para tornar esse vínculo ainda mais 

orgânico” ao que se refere ao olhar diferenciado às práticas e estratégias adotadas. 
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Mesmo após um turbilhão de problemáticas se torna mais desafiador o ensinar e 

aprender na educação do campo durante a pandemia, pois já se galgou por transformações e 

experiências e primou por reformulações, com a adoção de práticas não convencionais não 

será diferente, mais uma vez o alunado, pais e professores buscarão se adequar à rotina para2 

alunos do campo são os mais impactados pela política de negação de direitos dos próprios 

agentes políticos. Nesse sentido, uma reflexão se faz necessária e importante sobre este ponto 

para poder entender a realidade caótica segundo a visão de Medeiros e Hage (s/d, p. 1) ao 

frisar que: 

 

A classe trabalhadora tem sido fortemente impactada pelas consequências 

das políticas privatistas de diminuição das responsabilidades do Estado e de 

desregulamentação da relação capital social-trabalho, e reformas 

trabalhistas, que se evidenciam, por exemplo, na queda da renda familiar 

dos/as trabalhadores/as, ou mesmo desemprego, e na falta de assistência e 

infraestrutura de saúde pública adequada para o atendimento das pessoas 

com Covid-19. 

 

Esses fatores impactam diretamente e indiretamente nos profissionais da educação e 

nos responsáveis dos educandos que são os agentes dessa pesquisa. Assim, em noso objetivo 

específico procura-se descrever as principais dificuldades encontradas pelos entrevistados 

para execução satisfatória das atividades remotas; como também se faz necessário pensar se a 

proposta educacional em manter um formato de educação emergencial à distância atende a 

realidade de quem vive no campo.  

A pesquisa tem uma abordagem qualitativa e se fundamenta em um estudo de caso em 

que foram entrevistados pais, alunos e professores de uma escola do campo em são Francisco 

do Pará. Em vista disso, as questões que nortearam este trabalho foram as seguintes: como os 

entrevistados lidam com o ensino remoto? Como estão sendo desenvolvidas pelos professores 

as atividades de modo a apoiar os pais no auxílio à escolarização de seus filhos? A 

metodologia utilizada é de cunho qualitativo com aplicação de questionário semiestruturado a 

3 pais; 5 alunos, e 2 professores das respectivas turmas de educação do campo. 

Como aporte teórico utilizou os conceitos de Hage (2020), Arroyo (2012); Caldart 

(2020) e Souza (2021) entre outros para servir-nos de arcabouço a respeito de 

questionamentos quanto à políticas públicas adaptadas, ajustes e as medidas necessárias à 

garantia os direitos dos educandos do campo. 

O resultado consiste numa síntese das informações obtidas através dos entrevistados 

em que os dados evidenciam desgaste de alunos, estresse de pais pela jornada ampliada na 
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busca de dar condições de aprendizagem aos educandos e professores temerosos quanto à 

qualidade do ensino e como irá equalizar no futuro. Conclui-se que a proposta de ensino 

remoto nas escolas públicas do campo não atende às especificidades dos entrevistados, e não 

propicia equidade de ensino e com isso acarreta impactos negativos sobre a aprendizagem e 

os agentes envolvidos neste processo. 

2 Metodologia 

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola do campo no município de São Francisco 

do Pará, tendo como sujeitos da pesquisa alunos, responsáveis e professores. Com uma 

abordagem qualitativa com aplicação de questionário semi-estruturado a 3 (três) pais 

acompanhados por seus filhos(5 alunos) do Ensino Fundamental de turmas multisseriadas, e 2 

professores de Educação do Campo. Foram usados como critérios atender respectivamente, 

alunos e professores da rede pública; matriculados e residentes no campo e em turmas 

multisseriadas. Essas turmas sob a visão de Hage e Reis (2018, p.81) 

 

a composição heterogênea das turmas e escolas (multi)seriadas favorece o diálogo e 

a interação entre os estudantes, que podem ensinar e aprender os conteúdos das 

diferentes séries concomitantemente, e, também, estimula o autoestudo no processo 

de aprendizagem. Isso propicia que os professores organizem o currículo de forma 

mais integrada e flexível, numa perspectiva inter e transdisciplinar, utilizando 

projetos, temas geradores, complexos temáticos ou outras formas alternativas de 

organização curricular (HAGE; REIS, 2018, p. 81). 

 

O questionário contou com 10 questões sobre a percepção deles (alunos, pais e 

professores) quanto à possível consulta primária, experiência anterior com essa metodologia e 

possíveis dificuldades para o desenvolvimento das atividades remotas. Para análise foram 

consideradas as respostas dos educandos por apresentaram relevância à pesquisa. 

Foi aplicado também questionário semelhante a duas professoras que atuam nas 

escolas dos educando citados, a elas as perguntas tangiam sobre a frequência de acesso de 

pais e alunos para tirar dúvidas, disponibilidade de contato, mudanças na rotina e na 

formatação dos conteúdos bem como compreensão e responsividade dos pais/alunos aos 

conteúdos durante a pandemia. 
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2. Resultados/Discussões 

Para a pesquisa foram analisadas as repostas dos alunos, responsáveis e professores 

quanto ao desenvolvimento das aulas remotas para alunos de Ensino Fundamental, para isso 

foram realizadas as 10 perguntas apresentadas no quadro a seguir: 

Quadro 1: Quadro de perguntas e respostas do questionário semi-estruturado aplicado a alunos, pais e 

professores seguidos das repostas 

 
Questionário aplicado a alunos, pais e professores 

Alunos Pais Professores 

1-Você foi consultado para adoção do ensino remoto? 

(0) Sim      (5) Não (0) Sim      (3) Não (0) Sim      (2) Não 

2- Já havia participado de atividades nesse formato, remoto? 

(5) sim (0) Não (0) sim (3) Não (2) sim (0) Não 

3- Você recebeu algum tipo de orientação para realização das atividades? 

(0) Sim      (0) Não (0) Sim      (3) Não (0) Sim      (2) Não 

4-como você tem acesso às aulas remotas? 

(5) Caderno de atividade 

(1) aplicativo de celular 

(1) áudios 

(5) Caderno de atividade 

(1) aplicativo de celular 

(1) áudios 

(2) Caderno de atividade 

(2) aplicativo de celular 

(2) áudios 

5-Você tem dificuldade nas aulas remotas? Se sim, qual? 

(3) sim, entender o comando e o 

que é pra fazer/ Leitura /onde 

pesquisar. 

(2) Não 

(2) sim, não tenho celular e nem 

internet, não sei como faz! 

Pesquiso sozinha, 

(1) Não 

(2) sim, como saber se foi o aluno 

que fez? 

(0) Não 

 

6-Você considera que as aulas no formato remoto mudaram algo no seu cotidiano? 

(5) Sim / minha mãe não tem 

paciência/ só posso brincar depois 

do dever 

(0) Não 

(3)Sim/ preciso achar tempo pra 

ensinar, deixar os afazeres pra 

ensinar, todo dia tenho 

aborrecimento para ensinar. 

(0) Não 

(2) Sim/ preocupação com quem 

não entrega as atividades/ como vai 

ficar as questões que não resolvem/ 

o ano letivo. 

(0) Não 

7- Quando o aluno tem dificuldade procura a professora? 

(0) sim 

(5) Não/ busco com minha mãe 

(0) sim 

(3) Não/ busco em outras fontes. 

(0) sim 

(2) Não, não entram em contato 

apesar da disponibilidade / não tem 

internet. 

 

 

8- Você tem dificuldade em alguma disciplina? 

(5) sim/ Matemática/ ciência/ 

Geografia. 

(5) sim, mais em matemática. 

(0) Não 

(0) sim 

(2) não 
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(0) Não 

9-Você prefere o ensino presencial ou remoto? 

(4) presencial 

(1) Remoto 

(3) Presencial 

() Remoto 

(2) Presencial 

(0) Remoto 

10- Você considera que os materiais disponibilizados atendem as necessidades educativas dos educandos? 

(0)Sim 

(5)Não/tem questão que não 

entendo, nem a mamãe. 

(1) Sim 

(2) Não/ acho que na escola 

desenvolve melhor; 

(1) Sim 

(1) Não 

Fonte:os próprios pesquisadores(2020) 

 

As perguntas objetivaram conhecer as possíveis problemáticas para o desenvolvimento 

das atividades dos cadernos; e como essas atividades podem influenciar no cotidiano dos 

envolvidos no processo educativo. 

É possível analisar resumidamente que pais e alunos tiveram seus direitos negados 

quando não foram ouvidos e orientados quanto à dinâmica que essa forma de ensino se 

desenvolveria observada na pergunta 1, o mesmo ocorreu com as professoras que inicialmente 

receberam um caderno já pronto da secretaria de educação sendo elaborado por professores 

que desconheciam as singularidades da turma e do saberes das mesmas. 

Importante mencionar que as professoras também não foram consultadas quanto ao 

conhecimento, disponibilidade de recursos e material apropriado para o desenvolvimento dos 

materiais e condições psicologias para isso, o que Arroyo (2012 p.28) aponta como processo 

de desumanização, que entendemos como o apagamento das vozes dos sujeitos e de suas 

respectivas necessidades. Mesmo essas sendo fundamental para todo processo. 

Ao que se refere à dificuldade dos recursos necessários foi definido que as próprias 

professoras em forma de escala fizessem a entrega dos cadernos e tentassem chegar aos 

alunos que não tivessem acesso à informação. Tendo conseguido atingir 98 % dos alunos, mas 

relataram que ainda assim não atingiram todos, pois tem alunos sem contato por celular, e não 

foi encontrado o endereço na ficha de matrícula. O que demonstra que essa estratégia não 

atinge 100%, todo aluno que é deixado de fora fere o direto à educação que o art. 205 da 

constituição. (BRASIL, 1988). 

Quando perguntados se teriam dificuldades com as aulas remotas? Alunos, pais e 

professores concordam que é um problema quando os educandos têm dificuldade na leitura 

dos enunciados, compreensão dos conteúdos, para realizar pesquisas e principalmente na 

disciplina de matemática que para eles requer mais conhecimento. Para Arroyo (2012, p.28) 

quando o ensino está preso à métodos e conteúdos o caráter emancipatório se perde, 
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exatamente o que nesse formato se fundamenta passar o conteúdo a qualquer custo 

independente do entendimento e reconhecimento desse saber. 

Quando questionados se os pais buscavam tirar dúvidas junto às professoras 

remotamente, eles disseram “Não gosto de incomodar!”, e que preferiam deixar em branco, 

outros que preferiam pesquisar por conta própria para ajudar os filhos. O que foi confirmado 

pelas professoras é que raras vezes os pais entraram em contato. É necessário sensibilidade 

para entender as decisões que podem versar de uma mera indisponibilidade a possibilidades 

mais pessoais de incertezas e vergonha, tensões entre os processos tradicionais e os 

emancipatórios. Essa nova e drástica situação deixou inseguras famílias, professores, atores 

dos sistemas de educação de modo geral. Merece nosso olhar como equalizará esse ensino 

precarizado e forçoso (SOUZA, p.3) 

Ao serem perguntados quanto à preferência do sistema de ensino: o presencial ou o 

remoto, majoritariamente os estudantes preferiram o presencial, por conta do contato com os 

colegas, justificando que seus pais não teriam paciência em ensinar e todas as vezes 

precisavam esperar as mães terminar as tarefas domésticas, para poder atendê-los nas 

atividades e que pelo cansaço tornava-se muito chato, estressante e cansativo. Mesmo as 

observações feitas pelas mães, que acrescentaram “não vejo a hora de voltar a sala de aula”. 

Importante destacar o papel desempenhado pela mulher na educação dos filhos a busca de 

conciliação das atividades do campo e das atividades domésticas resultam em aumento 

significativo nas tarefas. 

Quando perguntados se consideram que o material atende as necessidades educativas 

dos educandos, foi unânime a resposta negativa, mas com uma ressalva de uma das 

professoras que considera ter sua contribuição parcial mas demonstra a insegurança e até 

mesmo insipiência dos pais em orientar as atividades, o que fragilizaria a aprendizagem pelo 

não cumprimento de prerrogativas basilares para o ensino remoto destacado pelo Ministério 

Público do Trabalho/MPT, ao que se refere ao apoio tecnológico e orientação técnica 

permanente e/ ou capacitar o corpo docente e discente para realização dos trabalhos de forma 

remota.(BRASIL, 2020c, p. 6-7) 

Todos esses fatores vêm para evidenciar o quão diverso e necessário dependendo das 

medidas e decisões, pelo qual, os políticos em suas esferas devem tomar decisões que façam 

valer a vontade e o bom senso de garantir ações mais humanas eficazes em políticas públicas 

e metodologias que garantam acesso à educação, não como um descarregar indiscriminado de 

conteúdos e sim com todas as prerrogativas e qualidade que os cidadãos têm direito. 
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 É fundamental que as escolas não se prendam somente em conteúdos e currículos da 

cidade, em metodologias centradas numa perspectiva “escola-centrista” que não levara em 

conta sua identidade, mas busca suplantar nessas comunidades rurais uma a outra “identidade 

exportada de fora” ou pertencentes de outras realidades: 

 
Considerando a fragmentação dos tempos/espaços/conhecimentos na escola, o 

modelo seriado de ensino contribui para a afirmação de uma visão “escolacentrista”, 

que dissemina e fortalece uma perspectiva hierarquizante na qual o 

tempo/espaço/conhecimento escolar é o que vale, o que conta, o que é legitimado na 

sociedade e, por isso, é denominado de “educação formal” – porque certifica a mão 

de obra com suas ações formativas, e suas credenciais são incorporadas no capital 

humano que constitui a empregabilidade, requerida pelo mercado na atualidade 

(HAGE; REIS, 2018, p. 84). 

 

Esse tipo de visão legitimada pelos agentes políticos nas cidades e localidades que 

têm em seus territórios muitas comunidades rurais deve em grande parte ter uma visão mais 

ampla e possibilitar a discussão sobre que estratégia tomar, para garantir a educação com 

qualidade e que possibilite desenvolvimento na aprendizagem; para que os sujeitos do campo 

possam ascender nos caminhos equanimente aos da cidade. Vale ressaltar que a proposta do 

ensino remoto se baseia não deixar os educandos ociosos incorporando atividades escolares 

sem mediação presencial de professores, importante refletir qual seria mais catastrófico a 

ociosidade ou um ensino vazio de valores e significância. 

3. Considerações Finais 

Diante do cenário de incertezas que pandemia por SARS-CoV-2 desencadeou 

abruptamente a paralisação das aulas presenciais em todas as esferas educacionais, como 

medida de proteção a saúde o distanciamento se fez necessário associadas a medidas de 

higiene. Preocupados a priori, medidas também foram tomadas para que reduzissem o 

impacto sobre o ano letivo escolar, Para isso, foram adotadas medidas homogêneas tanto para 

a educação da cidade e como para do campo, o chamado ensino remoto. Não levando em 

consideração as singularidades de cada uma das modalidades. 

A adoção do ensino remoto, modelo em que não conta com a presença física das 

professoras vem mostrar de acordo com nosso estudo de caso os impactos nos alunos, pais e 

professores o qual evidencia o desgaste de alunos, estresse de pais e ampliação de afazeres 

das mães, já que essas passaram a ensinar entre a rotina domestica e de professores pela 

inquietação e incerteza das condições de aprendizagem dos educandos e como será sanada 

futuramente. 
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Diante dos resultados apontados é possível inferir que a proposta de ensino remoto nas 

escolas públicas do campo não atende às necessidades educacionais, pois demonstra pais com 

saberes incipientes não propiciam um ensino satisfatório, a proposta não demonstra equidade, 

pois ainda que limitado o qualitativo de alunos que não recebeu os cadernos ocasiona 

impactos negativos sobre a aprendizagem do mesmo e nega-lhe um direito, a educação. 

É necessário mencionar que a jornada ampliada na busca de dar condições de 

aprendizagem aos educandos causa certo desconforto as mães que questionam o próprio 

potencial. Sendo necessárias mais investigações acerca de como esses impactos pode 

prejudicar na compreensão dos conteúdos, na autoestima , como também podem fragilizar as 

próximas etapas da educação. 
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Área Temática 2: Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos  
 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

Ler e escrever são aprendizagens importantes na formação pessoal, profissional e sociocultural dos 

agentes da língua. Contudo, o que se percebe, de modo geral, é a dificuldade encontrada na produção 

textual escrita de jovens e adolescentes nos mais diversos contextos. Diante dessa questão, na tentativa 

de atenuar tais dificuldades, durante um período de seis meses, ofertou-se o projeto “Oficinas de 

Textos – A importância do Artigo de Opinião” a 30 (trinta) estudantes dos terceiros anos do Ensino 

Médio Integrado de um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará de três cursos 

técnicos (Edificações, Manutenção e Suporte em Informática e Eletrotécnica). O projeto seguiu 

como metodologia as sequências didáticas com base nos estudos teóricos de Schneuwly e Dolz (2004) 

e Dolz, Gagnon e Decândio (2010). Como resultados houve a expansão das potencialidades 

comunicativas dos participantes do projeto em leitura, interpretação, escrita e oralidade, o que 

culminou na maior segurança do gênero textual artigo de opinião. Como o artigo de opinião consiste 

em um gênero no qual se faz uma reflexão crítica sobre acontecimentos atuais do cotidiano, uma das 

estratégias utilizadas durante o desenvolvimento do projeto foi o conhecimento da realidade local, o 

que contribuiu para compor a voz dos produtores de textos. Obter um conhecimento mais amplo do 

gênero por meio das sequências didáticas proporcionou aos estudantes maior compromisso em 

preservar e resgatar a cultura, história e memória local, além de desenvolver com eficácia a 

argumentação,  já que as oficinas foram motivadas a partir das propostas das Olimpíadas de Língua 

Portuguesa Escrevendo o Futuro, a qual tem como mote de trabalho conhecer o lugar onde se vive. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Artigo de opinião, Leitura, Escrita, Argumentação. 
 
Abstract  

La lectura y la escritura son aprendizajes importantes en la formación personal, profesional y 

sociocultural de los agentes lingüísticos. Sin embargo, lo que se percibe, en general, es la dificultad 

encontrada en la producción textual escrita de jóvenes y adolescentes en los más diversos contextos. 

Ante este tema, en un intento por mitigar tales dificultades, por un período de seis meses, se ofreció el 

proyecto “Talleres de texto - la importancia del artículo de opinión” a 30 (treinta) estudiantes de los 

terceros años de Bachillerato Integrado en un Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de 

Pará de tres cursos técnicos (Edificaciones, Mantenimiento y Soporte en Informática y Electrotécnica). 

El proyecto siguió las secuencias didácticas como metodología basada en los estudios teóricos de 

Schneuwly, Dolz (2004) y Dolz, Gagnon y Decândio (2010). Como resultado, se amplió el potencial 

comunicativo de los participantes del proyecto en lectura, interpretación, escritura y oralidad, lo que 

culminó en una mayor seguridad para el artículo de opinión. Como el artículo de opinión es un género 

en el que se hace una reflexión crítica sobre la actualidad cotidiana, una de las estrategias utilizadas 

mailto:jordane.dias@ifpa.edu.br
mailto:miranilde.oliveira@ifpa.edu.br
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durante el desarrollo del proyecto fue el conocimiento de la realidad local, lo que contribuyó a 

componer la voz de los productores del texto. La obtención de un conocimiento más amplio del género 

a través de las secuencias didácticas proporcionó a los estudiantes un mayor compromiso por preservar 

y rescatar la cultura, la historia y la memoria local, además de desarrollar eficazmente la 

argumentación, ya que los talleres fueron motivados por las propuestas de las Olimpiadas de 

Portugués Escribiendo el Futuro, cuyo lema es conocer el lugar donde vives. 

 
PALABRAS-LLAVE: Artículo de opinión, Lectura, Escritura, Argumentación.  

 

1. Introdução 

 

A metamorfose pela qual passa a Língua Portuguesa no cotidiano é responsável por 

promover uma verdadeira viagem ao estudante, professor ou a qualquer um que se aventure 

pelo vertiginoso caminho da escrita.  

Ao tentar ressignificar um texto ou contextos de comunicação, percebe-se o quanto os 

gêneros podem contribuir de forma incisiva no processo de domínio da linguagem e por que 

não dizer da própria língua. Marcuschi (2001, p. 42) apresenta o gênero como “uma forma 

textual concretamente realizada e encontrada como um texto empírico, materializado”. Dolz, 

Gagnon e Decândio (2010, p. 40), por sua vez, consideram que o gênero “é um pré-construto 

histórico, resultante de uma prática e de uma formação social”, ou seja, textos concretos, que 

circulam socialmente. Este é o caso do gênero artigo de opinião, texto de caráter 

argumentativo que é marcado pelo fato de se ter acesso a um conteúdo e a partir dele produzir 

o próprio discurso e ainda ser encontrado em contextos de circulação social. 

Trabalhar a produção desse gênero, tão importante na escola, se torna mais aprazível 

quando se tem o apoio de sequências didáticas – passos primordiais responsáveis pelo 

domínio da qualificação da produção textual escrita dos estudantes. São exatamente esses dois 

elementos – artigo de opinião e sequência didática – que nortearão a comunicação neste texto.  

Para compreender a relevância do gênero em pauta e de como a sequência didática 

poderá contribuir no processo de escritura e reescritura dos textos, o artigo perpassará 

apresentará o que é e como se produz com exatidão um trabalho por meio de sequência 

didática e trará uma reflexão sobre a pragmática da escrita e da argumentação. 

A pesquisa foi desenvolvida em um Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do interior do Estado do Pará e alcançou um público de 30 estudantes do Ensino 

Médio Integrado de três cursos técnicos (Edificações, Manutenção e Suporte em Informática e 

Eletrotécnica), um desafio frente à diversidade de perfis encontrados, e corroborou para a 

prática de se trabalhar o gênero artigo de opinião na Educação Profissional e Tecnológica. 
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Em geral, não houve seleção dos participantes do projeto. Todos os que estavam 

cursando o Ensino Médio nos três cursos do 3º ano foram convidados a participar das oficinas 

de textos. Dessa forma, os estudantes optaram por livre e espontâneo desejo em participar das 

oficinas.  

A metodologia desenvolvida abrangeu o interacionismo de Bakhtin (2003), que prima 

por uma alocução sociodiscursiva e baseou-se em uma pesquisa de cunho qualitativo e 

descritivo, uma vez que cada passo dado em direção à concretização final do objetivo pré-

estabelecido foi desenvolvido por meio de sequências didáticas descritas neste trabalho em 

suas particularidades.  

Os resultados confirmaram o potencial existente em cada produção, uma vez que, 

devido ao fato de ler, refletir, discutir, escrever e reescrever os textos, o aprimoramento foi 

consequência que permitiu o gosto maior pela leitura e pela escrita e instigou os estudantes a 

auxiliarem outros colegas que não estavam inseridos no projeto.  

A qualidade dos textos resultou, ainda, na publicação de um livro, que contém os 

artigos trabalhados durante as oficinas de textos. As sequências didáticas demonstraram o 

quanto é válido o planejamento de ações para a concretização da produção textual. 

Indubitavelmente, esta será uma viagem na qual o professor de linguagens voltará mais 

inspirado para continuar sua lida diária na aprazível trajetória que é ensinar.   

E por que optar-se por trabalhar com a sequência didática? O trabalho com sequências 

didáticas abre espaço para uma consistência ímpar no desenvolvimento de qualquer tema 

planejado pelo professor. A definição para esta metodologia vem a ser o próprio conceito: um 

trabalho organizado sistematicamente, identificado com os passos a serem seguidos pelo 

professor durante a execução de um tema. No caso desta pesquisa, o foco foi a aprendizagem 

do artigo de opinião, logo, a sequência executada neste trabalho apresenta cada passo 

apresentado durante o ensino desse gênero textual. 

Vários estudiosos já se debruçaram sobre o tema, como Schneuwly, Dolz et al. (2004, 

p. 43, grifos dos autores), os quais acreditam que as sequências didáticas “instauram uma 

primeira relação entre um projeto de apropriação de uma prática de linguagem e os 

instrumentos que facilitam essa apropriação. Dessa maneira, promovem nos alunos o domínio 

dos gêneros e das situações de comunicação.  

A visão dos autores não se difere muito da reflexão de Zabala (1998) sobre o assunto. 

Para o autor, as sequências didáticas permitem ao professor, dentro de sua prática educativa, 

cumprir com objetivos educacionais bem definidos, com início, meio e fim. Assim, quando os 
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professores de linguagens decidem adotar a sequência didática, esta é um método que permite 

maior segurança e domínio do gênero textual que se deseja adotar.  

Como estratégia de aprendizagem, portanto, as sequências didáticas cumprem bem o 

seu papel, uma vez que promovem a apropriação do conhecimento sem uma exigência 

imediata e é esse domínio da aprendizagem que permitirá maior segurança nas várias ações do 

cotidiano. Nesse sentido, haverá uma apropriação das práticas sociais.          

 Pode-se inferir, então, que a sequência permite maior apropriação do assunto estudado 

por parte do aluno, pois o fato de seguir um planejamento gradual que culmine com o produto 

final – o texto – é um fator preponderante na aquisição da língua escrita.          

 

2. Metodologia 

 

Com apoio de Dolz, Gagnon e Decândio (2010) que defendem a utilização de 

sequências didáticas, no período de 06 (seis meses) foi desenvolvido o projeto “Oficinas de 

Textos”, o qual contemplou 30 (trinta) estudantes do Ensino Médio Integrado de três cursos 

Técnicos de um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará que se localiza 

no interior do Estado do Pará e teve como foco a aprendizagem e o  desenvolvimento do 

artigo de opinião.  

A escolha por sequência didática deveu-se ao fato de ela permitir maior reflexão e 

domínio sobre a prática da escrita, uma vez que não exige do alunado a construção imediata 

do texto escrito, mas apresenta um planejamento organizado de maneira detalhada e que vai 

permitir uma produção com maior domínio e segurança da língua escrita. 

Schneuwly, Dolz et al. (2004) apresentam uma estrutura base que pode ser adotada na 

elaboração de quaisquer sequências didáticas, que são: a apresentação da situação; a produção 

inicial; os módulos em que as atividades de aperfeiçoamento são desenvolvidas; a produção 

final. A figura 1 abaixo representa o esquema adaptado dos autores: 

  
Figura 2: Esquema de Sequência Didática 

Apresentação 
da situação 

Produção 
inicial 

Produção 
final 

Módulos  
(1, 2, n) 

Fonte: Adaptado de Schneuwly; Dolz, et al. (2004). 
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Do esquema demostrado, o primeiro passo, apresentação da situação, é o momento 

de o professor, juntamente com a turma, explicitar o projeto como um todo, desde os 

objetivos a serem alcançados com a atividade, até a produção final que se espera do gênero a 

ser trabalhado.  Dessa forma, é o momento de preparação para a tarefa de produção inicial.  

A produção inicial não necessariamente poderá ser a versão completa do gênero. 

Constitui-se mais como um primeiro contato com o gênero-alvo e, para o professor, momento 

de realizar um balanço das primeiras aprendizagens apreendidas pelos alunos, a fim de 

planejar os módulos seguintes.  

Os módulos podem ser delineados de acordo com as principais dificuldades 

enfrentadas pelos estudantes e organizados conforme temáticas, com tarefas as quais visem a 

uma melhor aprendizagem dos conteúdos e o aprimoramento do gênero.  

Por fim, a produção final é apresentada e avaliada, conforme os critérios 

estabelecidos no início do projeto.  

A partir do esquema proposto pelos autores, adaptaram-se as atividades apresentadas 

neste trabalho, as quais foram sistematizadas em nove passos da sequência didática logo 

abaixo: 

Primeiro Passo: entendendo o conceito do artigo de opinião 

Ensinar um gênero pressupõe conhecê-lo desde o seu conceito. Assim, no primeiro 

encontro foi necessário apresentar a definição do gênero a ser trabalhado e discutir as 

principais características do artigo de opinião.      

Segundo Passo: leitura de textos relacionados à discussão temática 

Nesta etapa o professor apresentou vários textos retirados de jornais e revistas de 

grande circulação na mídia e exibiu ao alunado, a fim de que o grupo lesse cuidadosamente e 

de forma crítica. 

 

Terceiro Passo: discussão do tema em foco a partir de um problema local 

As leituras feitas na etapa anterior serviram para compreender melhor o problema 

local, a partir da associação entre uma questão macro – que já ocorre no Brasil e uma 

problemática in loco.     

Quarto Passo: primeira produção – Por partes estruturais do texto 

A primeira construção textual girou em torno apenas da introdução do texto e todo o 

trabalho de leitura, análise, reescrita objetivou, inicialmente, a esta parte do texto. Depois, 

seguiram-se os passos apresentados nesta sequência para o desenvolvimento e a conclusão do 

texto, obedecendo à mesma sequência do que se construiu com o propósito de iniciá-lo.   
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Quinto Passo: Leitura para a classe e análise crítica por parte de quem escreveu e 

de quem ouviu a leitura do texto 

Este passo foi importante para que os estudantes entendessem que corrigir não é tarefa 

única do professor, mas que as reflexões sobre os desvios cometidos na produção do gênero 

pudessem ser superados com a colaboração de todo o grupo (estudantes e professores), 

havendo, certamente, maior autonomia e domínio da produção posterior. 

Sexto Passo: reescritura do texto 

Dolz, Gagnon e Decândio (2010, p. 35) dedicaram um capítulo do livro “Produção 

escrita e dificuldades de aprendizagem” para comentar sobre a importância de se aprender 

com os erros de escrita. Este sexto passo representa exatamente isso: escolher a melhor saída 

após um erro, em muitos casos, cometido sem intenção, afinal, ninguém escreve para errar. 

Nesse sentido, é válido, como educadores e professores de linguagens refletirmos que “Os 

erros dos alunos não devem ser repreendidos, pois fazem parte dos processos de 

aprendizagem e nos informam sobre os estados de seus conhecimentos”. Neste passo, os 

estudantes, solitariamente, em suas casas, praticaram a reescrita do texto, com maior atenção.     

Sétimo Passo: releitura para o grupo 

No encontro seguinte, após a reconstrução dos textos, fez-se uma releitura com o 

objetivo de promover a reflexão por parte do alunado porque  

 

Levar em conta o percurso seguido pelos alunos, apreendido no questionamento dos 

alunos e de seus professores, é uma fonte de informações importante para situarmos, 

interpretarmos e hierarquizarmos os erros, tendo em vista uma nova intervenção 

didática (DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 2010, p. 37).   

 

Nota-se, assim, qual relevante é a missão de valorizar o processo de reescrita tanto 

quanto a primeira escritura do texto. 

Oitavo Passo: ponderações por parte do produtor do texto e do grupo 

Este passo constituiu um momento extremamente válido quando o principal objetivo 

foi avaliar a produção escrita. Dessa forma, a escola cumpriu o seu papel de proporcionar a 

cultura da escrita ao alunado.   

Nono Passo: produção final 

A fase final de produção, após cumpridas todas as etapas apresentadas acima, 

proporcionou a produção de textos que continham todos os principais critérios e condições de 

textualidade: coesão, coerência, informatividade, intertextualidade, intencionalidade, 

aceitabilidade e situacionalidade.    
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3. Resultados/Discussões 

 

Os resultados apresentaram: textos mais coesos, aprimoramento da argumentação e 

propostas de intervenção consistentes que foram registradas em um livro e corroboraram que 

durante o ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa e durante esse processo foi válido 

considerar as condições progressivas de produção, o que implicou domínio do gênero 

estudado – questão destacada na obra de Passarelli (2012) e Koch (2012) quando o assunto é 

argumentação. Pôde-se constatar a existência de leitores mais reflexivos e críticos em relação 

à própria realidade – papel fulcral da escola. 

Os resultados demonstraram que, em especial, a reescrita textual contribuiu bastante 

para o aperfeiçoamento da produção. 

Os textos que não apresentavam as adequadas coesão e coerência, após a construção 

das novas produções foram se aperfeiçoando. 

O quadro abaixo demonstra claramente a evolução dos participantes em cada questão 

explorada: 

Quadro 1 - Avaliação da construção argumentativa 

 

 

Identificação do gênero 

“Artigo de Opinião” 

Nível de dificuldade 

– No início das oficinas  

Compreensão 

adequada do gênero – 

após as oficinas 

 

75% 

 

100% 

Adequação 

Discursiva 

Identificação da 

questão polêmica  

 

Relevância da questão 

polêmica para a comunidade 

local 

Dados e informações 

diversificados para o 

debate  

Antes Após Antes Após Antes Após 

70%  90% 

 

90% 

 

100% 

 

50% 

 

100% 

Adequação 

Linguística 

Estratégias 

argumentativas 

Elementos de articulação Clareza e coerência na 

defesa da tese 

Antes Após Antes Após Antes Após 

20% 

 

100% 

 

17% 

 

90% 

 

40% 

 

97% 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Identificação do gênero “Artigo de Opinião” 

Identificar o gênero artigo de opinião constituiu um desafio inicial para cerca de 75% 

dos participantes, como demonstra um dos textos abaixo, considerado pelo participante das 

oficinas como artigo de opinião, porém classifica-se como memória: 

 

Seria completamente irrelevante de minha parte não admitir que a construção da 

extinta Estrada de Ferro Tocantins foi um período marcante para a história e o povo 

da cidade de Tucuruí. No entanto, seria mais irrelevante ainda se eu não me 

condoesse pelos índios que lutaram por suas terras contra os ferroviários da época. 
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Todos esses acontecimentos e lembranças estão se esvaindo e se extinguindo da 

história local. (Estudante R. P.) 

 

 

É possível notar as características do gênero memória no excerto do texto acima: verbos 

no tempo passado, recordações, saudosismo, dentre outras questões que marcam o referido 

gênero. 

A partir do trabalho de reconstrução textual houve progressão significativa, como pode 

corroborar-se no trecho abaixo produzido pelo mesmo participante: 

 
[...] e isso acontece quando órgãos responsáveis e também cidadãos não dedicam a 

devida atenção para a história local. Existe, portanto a necessidade de valorização da 

nossa cultura, enquanto alguns poucos buscam pequenas marcas dessa história que 

passou. (Estudante R. P.) 

 

 

Nota-se uma evolução no que tange à identificação do gênero, pois as características 

referentes ao artigo de opinião como posicionamento sobre o tema, por exemplo, são notórias 

no fragmento acima, diferentemente do primeiro exemplo.  

 

Adequação Discursiva 

Em relação à adequação discursiva considerou-se a identificação e a relevância da 

questão polêmica para a comunidade local, dados e informações diversificados para o debate. 

Nesse quesito, alguns participantes não se posicionaram com clareza a respeito da questão 

polêmica, logo, encontraram dificuldade para identificar uma problemática coletiva. É o que 

demonstra o texto abaixo: 

 

“Sempre tive muito apreço pelo lugar onde vivo, até porque a “cidade luz” paraense, 

Tucuruí, é muito convidativa, prova disso, é que ao longo dos seus 68 anos de 

existência houve um notável acréscimo populacional e expansão horizontal. Algo 

inegável é que grande parte dos bairros de meu município surgiu de invasões, 

trazendo à tona a defasada ideia de povoamento de nossa região amazônica: uma 

terra sem homens para homens sem-terra”. (Estudante T. A.). 

 

 

Pode-se observar que o participante teve dificuldades em apresentar a problemática 

que desejava. No início, o texto apresenta-se extremamente subjetivo, o que é alterado após 

várias construções textuais, como é possível confirmar no seguinte fragmento:   

 

“Um caso que obteve grande repercussão regional foi a ocupação de 

aproximadamente mil casas, com obras inacabadas, em um território destinado à 

implantação do Residencial Cristo Vive”. (Estudante T. A.). 
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Constata-se que o participante progrediu no que tange ao posicionamento em defesa e 

apresentação da temática, o que nos permite dizer que houve maior objetividade nas últimas 

produções em relação às primeiras.  

 

Adequação Linguística 

Quanto à adequação linguística ficou evidente que houve considerável evolução em 

várias etapas dos textos elaborados, dentre elas as estratégias argumentativas, as quais 

contribuíram para qualificar os artigos produzidos. O excerto abaixo demonstra com exatidão 

o desenvolvimento alcançado: 

 

Os índios não possuem conhecimento dos benefícios que uma educação pode 

proporcionar, por conta disso, há uma falta de interesse deles, além de não levarem a 

educação na tribo como uma obrigação, assim afirma uma trabalhadora da tribo: 

“eles não são iguais a gente que tem aquela obrigação de ir à escola, muitos 

preferem deixar de ir para fazer outras coisas”, outro ponto é que as aulas não são 

dadas na sua língua nativa, são em português e existe apenas um professor que é 

fluente na língua – o tupi-guarani – o que dificulta ainda mais a educação deles, a 

qual deveria ser efetuada em duas línguas de acordo com a Lei 6001/1973 (Estatuto 

do Índio) garante a alfabetização dos índios “na língua do grupo a que pertença”. 

(Estudante A. C.). 

O estudante evoluiu consideravelmente, uma vez que, nos primeiros textos não havia a 

refutação necessária, nem tão pouco dados comprobatórios para sustentar a tese. A 

transformação constituiu-se também na mudança de foco. No primeiro texto, o participante 

não se apoiou na Legislação Brasileira, nem na fala dos atores em estudo como comprova este 

trecho:  

“No meu ponto de vista deveríamos ter o direito de decidir ou pelo menos opinar em 

relação às coisas que podem nos afetar, poderíamos ao menos ter sido avisados da 

construção da UHE, da Trans-Cametá [...]” (Estudante A. C.) 

 

A partir da reescrita dos textos, todos os participantes conseguiram construir textos 

coesos, coerentes, com diversidade de tipos de argumentos os quais direcionaram o leitor para 

os propósitos do artigo de opinião: levantar uma problemática, mobilizar o leitor para 

compreender e defender os interesses da comunidade, ou seja, formar opinião com autonomia. 

Para Ducrot (1987), a argumentação é a função fundamental da linguagem e é por 

meio da linguagem que conseguimos expressar, interagir e defender um determinado ponto de 

vista socialmente, ou seja, a linguagem permite a comunicação do ser. Na mesma perspectiva, 

Koch (2002) diz que em cada texto é possível encontrar diversos significados ou múltiplas 

intepretações, pois em cada enunciado está vinculada a intencionalidade do autor. Com isso, 
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compreendemos que a capacidade de se entender um texto está relacionada à maneira como o 

receptor apreende as intenções do emissor por meio das significações que o texto proporciona.  

Para que um discurso seja bem estruturado, entretanto, ele precisa ter todos os 

elementos imprescindíveis para o seu entendimento, de modo que ao lê-lo, o leitor possa 

ativar conhecimentos diversos para que compreenda o que leu. Assim sendo, podemos dizer 

que o discurso proferido formou um texto. Desse modo, concordamos com Koch e Travaglia 

(1992, p. 10) quando estes definem texto como sendo:  

 

uma unidade linguística concreta (perceptível pela visão ou audição), que é tomada 

pelos usuários da língua (falante, escritor/ ouvinte, leitor), em uma situação de 

interação comunicativa específica, como uma unidade de sentido e como preen-

chendo uma função comunicativa reconhecível e reconhecida, independentemente 

da sua extensão. 

 

Ou ainda quando Koch (2001, p. 22) afirma que “o texto pode ser concebido como 

resultado parcial de nossa atividade comunicativa, que compreende processos, operações e 

estratégias que têm lugar na mente humana e que são postos em ação em situações concretas 

de interação social”.  

Assim sendo, todo texto caracteriza-se, segundo a autora (2002, p. 20), “pela 

textualidade (tessitura), rede de relação que fazem com que um texto seja um texto [...], 

revelando uma conexão entre as intenções, as ideias e as unidades linguísticas que o 

compõem[...]”. Desse modo, obrigatoriamente, na tessitura do texto, deverá existir um 

encadeamento de enunciados estabelecido pela enunciação.  

Portanto, para que tal encadeamento ocorra, faz-se necessário o emprego de marcas 

linguísticas como os operadores argumentativos, os tempos verbais, as imagens recíprocas 

entre outras. Estas, proporcionarão ao leitor o levantamento dos pressupostos e dos 

subentendidos, dentre outros fatores de textualidade, que dão margem para se chegar às 

intenções do texto gerado em determinada situação comunicativa.  

Logo, esses elementos são indispensáveis para a construção de um discurso coeso e 

coerente e para a interpretação adequada do discurso do outro, isto é, para se saber qual foi a 

intenção do emissor em escrever ou dizer algo, pois sabemos que todas as nossas ações têm 

um objetivo, uma intenção. 
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4. Considerações Finais  

 

Pode-se considerar com base nos resultados obtidos durante a pesquisa, que o uso das 

sequências didáticas foi fundamental à aprendizagem do gênero artigo de opinião e mais ainda 

para o desenvolvimento do teor crítico na formação profissional integrada ao Ensino Médio. 

O fato de os participantes do projeto conseguirem identificar o gênero, ampliarem seus 

conhecimentos quanto à adequação linguística e discursiva comprovaram que optar por 

sequências didáticas é uma grande estratégia para ampliação da aprendizagem e 

aprimoramento da produção textual.  

Após o trabalho desenvolvido, foi possível apreender que a argumentação teve grande 

valia para a produção textual, ou seja, para a construção do sentido, pois se sabe que em um 

texto é possível encontrar diversas interpretações e significados e que para se chegar a uma 

conclusão sobre determinado assunto, somos manipulados (incentivados), através da 

argumentação – que é considerada a função fundamental da linguagem e esta é a grande 

responsável pela interação social. 

Em relação à construção argumentativa, verificou-se uma organização mais adequada 

dos argumentos e elaboração de estratégias capazes de persuadir o leitor, o que resultou em 

textos e discursos transmitidos de forma compreensiva e com uma boa aceitabilidade. 

O trabalho deixou nítido que a riqueza de gêneros presentes na Língua Portuguesa 

corresponde aos vários desafios diários que o professor de linguagens possui. Quando, porém, 

o assunto é o artigo de opinião, a atenção do professor deve se voltar para a argumentação e 

para as características desse gênero.  

E qual foi a importância de compreender o conceito de gênero para entender o artigo 

de opinião? O artigo de opinião, ao lado da carta e da dissertação argumentativa constitui um 

importante gênero para desenvolver a arguição e a capacidade linguística nos mais diferentes 

contextos de produção e como destaca Oliveira (2010) é preciso apresentar ao alunado o 

maior número possível de gêneros.  

O artigo de opinião promoveu segurança na defesa de um ponto de vista, gerou um 

desempenho satisfatório do articulista das ideias fazendo uma relação, em muitos casos, com 

a realidade atual do cenário brasileiro e desenvolve a criticidade a partir da leitura e da 

discussão de temas que problematizam questões de interesse comum. Em outras palavras, o 

alunado, de posse do artigo de opinião, posiciona-se, persuade e desempenha a sua cidadania 

– compromisso da LDB 9.394/96 e também propõe a nova Base Nacional Comum Curricular 

para Língua Portuguesa:  
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Cabe ao Ensino Médio aprofundar a análise sobre as linguagens e seus 

funcionamentos, intensificando a perspectiva analítica e crítica da leitura, escuta e 

produção de textos verbais e multissemióticos, e alargar as referências estéticas, 

éticas e políticas que cercam a produção e recepção de discursos, ampliando as 

possibilidades de fruição, de construção e de produção de conhecimentos, de 

compreensão crítica e intervenção na realidade e de participação social dos jovens, 

nos âmbitos da cidadania, do trabalho e dos estudos. (BNCC, 2018, p. 498). 

 

É, portanto, missão do professor e dever da escola incluir esse gênero no ensino da 

produção textual escrita.    

   Comumente ouve-se por parte dos professores de linguagens contestações no que 

tange às dificuldades de aprendizagem por parte do alunado, em especial, quando o assunto é 

produção textual escrita. O que se tem notado, entretanto, é que grande parte desses 

professores precisa refletir sobre o papel fundamental dos gêneros na formação do alunado. 

No caso do artigo de opinião – produção que muito contribui para a eficácia e 

desenvolvimento da linguagem e da qualidade argumentativa no texto escrito, o professor 

possui verdadeiro aliado para a qualificação e aprimoramento dos textos e maior domínio da 

oralidade durante a argumentação e contra-argumentação.  
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Área Temática III: Engenharia de Alimentos, Tecnologias Agras alimentares e Sistemas Agroindustriais.  

 
Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

Os óleos vegetais extraídos de polpas, sementes ou de plantas aplicados, principalmente, no setor 

alimentício, vêm se tornando mais relevantes em outros setores de produção, como por exemplo, 

bicombustíveis. Desta forma, o objetivo desta pesquisa foi realizar de forma preliminar a extração por 

solvente do óleo do inajá (Maximilianamaripa), avaliar a influência das variáveis de entrada (matéria-

prima e solvente), na variável de resposta (rendimento) com a utilização do planejamento fatorial de 

experimentos 2
K
 e auxílio do software Statistica 7.0. Primeiramente, foram analisados por meio do 

diagrama de Pareto ou gráfico de barras os efeitos individuais e combinados das variáveis de entrada. 

Comprovada a significância estatística dessas variáveis de entrada através da análise de variância 

(ANOVA), foi proposto para este experimento um modelo polinomial, em função das duas variáveis 

de entrada, para obter um rendimento estatisticamente significativo. O modelo proposto foi analisado 

pela estatística R
2
 (coeficiente de determinação), taxa de resíduos e desvio médio relativo e 

visualizado por meio de uma superfície de resposta e curvas de nível, mostrando-se adequado para o 

processo de extração de óleo vegetal de inajá.  

Palavras-Chave: Inajá, Óleo Vegetal, Planejamento Fatorial, Rendimento.  

 
Abstract: 

Vegetable oils extracted from pulps, seeds or plants applied mainly in the food sector are becoming 

more relevant in other sectors of production, such as biofuels. Thus, the objective of this research was 

to perform, in a preliminary way, solvent extraction of inajá oil (Maximilianamaripa), to evaluate the 

influence of the input variables (raw material and solvent), on the response variable (yield) with the 

use the factorial design of 2K experiments and the aid of Statistica 7.0 software.First, the individual 

and combined effects of the input variables were analyzed using the Pareto diagram or bar graph. 

Proving the statistical significance of these input variables through analysis of variance (ANOVA), a 

polynomial model was proposed for this experiment, depending on the two input variables, to obtain a 

statistically significant yield. The proposed model was analyzed by the R2 statistic (coefficient of 

determination), residual rate and relative average deviation and visualized through a response surface 

and contour lines, proving to be suitable for the process of extracting vegetable oil from inajá. 

 

Key words: Inajá, Vegetable oil, Factorial planning, Yield. 
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1. Introdução 

Os óleos e gorduras são substâncias insolúveis em água (hidrofóbicas), de origem 

animal ou vegetal, formados predominantemente por ésteres de triacilgliceróis, produtos 

resultantes da esterificação entre o glicerol e ácidos graxos. Os óleos vegetais representam um 

dos principais produtos extraídos de plantas, os lipídeos, juntamente com as proteínas e os 

carboidratos, são fontes de energia, apresentando grande importância para a indústria, na 

produção de ácidos graxos, glicerina, lubrificantes, carburantes, biocombustível, biodiesel, 

além de inúmeras outras aplicações (REDA; CARNEIRO, 2007).  

Nos óleos e gorduras, os ácidos graxos podem ser encontrados livres ou, 

preferencialmente, combinados. Na forma combinada, seus derivados são normalmente 

encontrados como monoacilglicerídeos, diacilglicerídeos e triacilglicerídeos. Outra forma 

importante de ácidos graxos combinados nos óleos e gorduras são os fosfatídeos. Estes 

compostos são derivados dos triacilgicerídeos, onde pelo menos um ácido graxo é substituído 

pelo ácido fosfórico ou um derivado (RAMALHO; SUAREZ, 2013).  

 O inajá (Maximilianamaripa(Aubl.)Drude), pertence à família ArecaceaePalmae e 

pode ser encontrado em toda a Amazônia e países circunvizinhos; tendo sua maior incidência 

no Estado do Pará e mais precisamente no estuário amazônico (CAVALCANTE, 1991), é 

uma espécie altamente resistente a inundações, queimadas, a condições de baixa fertilidade do 

solo e por isso considerada uma praga por muitos habitantes locais, ou seja, consegue se 

adaptar a ambientes distintos, desde de áreas abertas, como pastagens e capoeiras, até a matas 

de terras firmes, tolera solos praticamente inundados; porém, tem melhor adaptação em solos 

bem drenados e com boa iluminação (MIRANDA; RABELO, 2008). 

O inajá tem características físico-químicas e caráter oleífero, podendo gerar 

aproximadamente 3,69 litros de óleo por ha (hectare) durante o ano, o que representa um alto 

potencial em comparação a outros produtos (BEZERRA, 2011; DUARTE, 2012) 

O Brasil é um país com grande abundância de espécies oleaginosas de alta variedade 

biológica. O que indica diversidade de matérias-primas para a produção de biocombustível 

sem precisar interferir diretamente no setor alimentício.Os óleos vegetais representam uma 

das matérias-primas para a produção de biocombustíveis seja pelo processo de 

transesterificação ou craqueamento. Podem ser obtidos a partir de frutos, sementes, castanhas 

e folhas de diversas espécies vegetais (palmeiras, leguminosas, cereais, gramíneas etc.) 

(MORETTO; FETT, 1998). O desenvolvimento das sementes oleaginosas compreende a 

produção de óleo bruto e de torta ou farelo residual.  
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As características e atributos destes óleos podem influenciar fortemente na qualidade 

do produto formado (SUAREZ, 2005). A Amazônia, retentora de grande variedade em 

espécies oleaginosas teria muito a contribuir para o desenvolvimento social, econômico e 

energético da região. Para a extração do óleo do inajá utilizando solventes alternativos. Entre 

os solventes, normalmente é utilizado o hexano por possuir propriedades como a elevada 

solubilização do óleo, elevada taxa de extração quando em situação de equilíbrio, 

imiscibilidade em água e não oxida tubulações e equipamentos (ROTTA, 2015) Mas neste 

estudo foram utilizados dois tipos de solventes, o Hexano e álcool etílico para extração de 

óleo contida na polpa e caroço de inajá, segundo Silva et al. (2017) o álcool etílico vem sendo 

uma boa alternativa devido as suas propriedades de baixos pontos de ebulição e toxicidades, 

bem como altas polaridades e trata-se ainda, de um solvente de baixo custo. A utilização do 

álcool etílico além de ser empregado como agente de extração, pode ser utilizado como 

reagente no processo de transesterificação, diminuindo etapas de separação e/ou purificação 

do óleo e possibilitando a integração dos processos de extração e transesterificação 

(HINCAPIÉ; MONDRAGÓN; LÓPEZ, 2011; SANGALETTI-GERHARD et al., 2014). 

Desta forma, este trabalho traz o estudo de avaliação estatística da extração do óleo do 

inajá (maximilianamaripa), onde foram realizadas extrações utilizando a técnica de 

planejamento de experimentos 2
K
 com auxílio do software Statistica 7.0® para a obtenção do 

maior rendimento em óleo vegetal.  

 

2. Metodologia 

O inajá (Maximilianamaripa)utilizado neste trabalho foicoletadona zona urbanado 

município de Peixe-boi, pertencente à Mesorregião do Nordeste Paraense e à Microrregião 

Bragantina, localizado a 150Km da capital Belém(Figura 1).A coleta se deu na primeira 

quinzena de março de 2019 e foi obtido um cacho da palmeira sendo retirados 100 frutos 

maduros, higienizados e selecionados de forma aleatória. O ponto de coleta está localizado 

nas coordenadas de 242176.00 Longitude e 9866712.00 Latitude (Figura 1). 
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 Figura 1 - Mapa de localização do ponto de coleta. 

 
Fonte: A autora 

 

Os reagentes utilizados para tal pesquisa foram: Hexano P.A ACS, marca Êxodo 

Científica, SP, Brasil, lote:1903221451; Álcool etílico absoluto P.A ACS, com teor de 99,5%, 

marca Êxodo Científica, SP, Brasil, lote: 1904302072; Carbonato de sódio anidro P.A - ACS, 

marca Dinâmica, indústria brasileira, SP, Brasil, lote: 80317. 

a. Análises físico-químicas 

i. Determinação do teor de umidade do fruto 

Após a obtenção dos frutos de inajá foi realizada a separação dapolpa (mesocarpo) e 

amêndoas. As amostras de polpa e amêndoas de 100 frutos foram pesadas em balança 

analítica de precisão, marca Weblabor e em seguida colocadas em placas petri e 

encaminhadas a estufa, marca Lucadema, modelo 80/85 na temperatura de 105°C por 24h, as 

amostras foram resfriadas à temperatura ambiente, em dessecador, e então, foi determinada a 

porcentagem de umidade das amostras, segundo o método nº 972.20 da AOAC (1997). 

ii. Estudos dos aspectos morfológicos externos do fruto 

Para determinar os diâmetros médios (horizontais e verticais) do fruto do inajá foram 

separadas 50 unidades de indivíduos (50% da amostra total) e com o auxílio do paquímetro 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

394 

analógico 6‖, marca ZAAS Precision, foram realizadas as medições. Também foram pesadas 

as massas do fruto, do perianto, epicarpo, polpa e amêndoa com a utilização de balança 

analítica, marca Weblabor, modelo BR1700434. 

iii. Índice de acidez 

O índice de acidez foi determinado através de uma adaptação do método oficial da 

AOCS Cd 3d-63 (AOCS, 2001), no qual é aplicável a óleo vegetais e animais (natural ou 

refinado) e vários outros derivados. Foi pesado 0,1 g de óleo de inajá em um erlenmeyer de 

250 mL com o auxílio de uma balança analítica de precisão, marca Weblabor, modelo 

BR1700434. Posteriormente foi solubilizado 125 mL no erlenmeyer de uma solução 1:1 de 

álcool isopropílico P.A, marca Neon; lote: 46270; pureza: 99,5%; validade: 13/05/2023 e 

tolueno P.A ACS, marca Êxodo Científica; lote:1904081687; pureza: 99,5%; validade: 

09/04/2025. Em seguida foi realizada a titulação com solução padronizada de hidróxido de 

sódio (NaOH) 0,1 N, marca Neon, lote: 43661, pureza: 97%, validade: 27/04/2022, usando 

uma solução de fenolftaleína a 1% com indicador do ponto de viragem da cor. Foi feito 

também o mesmo procedimento para uma amostra em branco sob as mesmas condições. O 

índice de acidez, em mg de NaOH/g de amostra, foi calculado pela Equação 1:  

 

𝐼𝐴 =
 𝑉𝐴 − 𝑉𝐵 𝑥𝑁𝑥40𝑥𝐹𝐶

𝑀𝐴
 

Onde: 

𝑉𝐴= Volume de NaOH usado na titulação da amostra (mL); 

𝑉𝐵=Volume de NaOH usado na titulação do branco (mL);  

N = Normalidade (N); 

𝑀𝐴=Massa da amostra (g); 

𝐹𝐶= Fator de correção da solução de NaOH 

iv. Densidade aparente 

A análise de densidade aparente é determinada pela razão entre a massa de uma 

substância (m) e seu volume (v) (ATKINS; JONES, 2001). Portanto, para a determinação da 

densidade aparente (DA) das amostras (polpa e amêndoa) foi necessário fazer a relação da 

massa (g) da amostra pelo volume (cm³), com a utilização de uma proveta de 10 mL e balança 

analítica de precisão, marca Weblabor. As análises foram realizadas em triplicata. A Equação 

(1) 
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2 define o cálculo da densidade aparente de acordo com a norma da American Society for 

TestingandMaterials (ASTM) D2854-09 (1996).  

𝐷𝐴 =
𝑀

𝑉
 

Onde:  

M=Massa (g); 

V=Volume (cm³). 

 

v. Densidade real  

A densidade real (DR) é a relação existente entre a massa de uma amostra e o volume 

ocupado pelas suas partículas. Para sua determinação é necessário obter o valor da massa da 

amostra e depois o seu volume. A massa é obtida por simples pesagens, enquanto que o 

volume é determinado pelo método do balão volumétrico que consiste em colocar 2 g de 

amostra seca dentro de um balão volumétrico e completá-lo com água destilada até 100mL. 

Os cálculos de DRestão na Equação 3:  

𝐷𝑅 =
𝑀𝐶

[𝑀𝐶 −  𝑀𝑊 − 𝑀𝑊′ ]
 

Onde:  

MC=Massa da amostra seca (g); 

MW=Massa do balão volumétrico mais água e amostra (g); 

MW’=Massa do balão volumétrico mais água (g). 

 

vi. Porosidade 

A porosidade é definida por volume de vazios, é a fração do volume aparente que 

corresponde aos poros (MATTANA, 2010). Neste sentido foi definido o percentual de poros 

nas amostras (polpa e amêndoa)e foi necessário fazer a relação da densidade aparente das 

amostras pela densidade real, conforme mostra a Equação 4: 

%𝑃 =   1 −
𝐷𝐴

𝐷𝑅
 𝑥100 

Onde:  

DA=Densidade aparente (g/cm
3
); 

DR= Densidade real (g/cm
3
). 

 

(2) 

(3) 

(4) 
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b.  Processo de extração do óleo 

Para extração do óleo foi utilizado o Método de Soxhlet, com os solventes hexano P.A 

ACS e álcool etílico absoluto 99,5% P.A ACS. A matéria-prima depois de extraída passou por 

secagem em estufa (marca Lucadema, modelo 80/85) a 105ºC durante 24 horas, junto com o 

balão de fundo chato de 250 mL. Após esse período, as amostras foram retiradas da estufa e 

colocadas para esfriar a temperatura ambiente em um dessecador. Em seguida foi pesado e 

identificado o balão e o papel filtro em balança analítica (marca Weblabor, modelo M214Ai). 

Após isso foi preparado um ―cartucho‖ com um papel de filtro contendo 5 g de amostra, 

sendo inserido no tubo extrator de óleo e adicionado 150 mL do solvente no balão. Em 

seguida foi ligado o aquecimento do extrator de Soxhlet e o banho ultratermostático (modelo 

SL 152). O processo de extração ocorreu por uma hora e trinta minutos em refluxo. 

Após o processo de extração, o cartucho com a amostra foi colocado na estufa a 50°C 

para evaporação de resquícios de solvente por 24 horas, em seguida foi colocado no 

dessecador, pesado em balança analítica. Os resultados de rendimentos foram determinados 

através do peso do cartucho após a extração, conforme expressado pela Equação 5. O sistema 

de extração utilizado pode ser visualizado na Figura 2: 

𝑇𝐿 = 1 − ( 
𝑀𝑒

𝑀𝑠
 )𝑥100 

Onde: 

TL= Teor de Lipídeos (%); 

Me= Massa da amostra após extração do óleo (g); 

Ms= Massa da amostra seca (g). 

Figura 2 - Sistema de extração de Soxhlet 

 
Fonte: A autora 

c. Planejamento Fatorial Completo 2
k
 

(5) 
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A relação entre as variáveis operacionais de entrada e as respostas deve ser realizada 

mediante métodos estatísticos apropriados, permitindo uma análise adequada dos efeitos das 

variáveis de entrada na resposta de interesse. Com o auxílio da técnica de planejamento 

fatorial completo, tipo 2
k
, onde k é o número de variáveis independentes. No processo de 

extração de óleo do inajá, por solvente, foram realizados testes experimentais utilizando a 

técnica estatística chamada Planejamento Fatorial de Experimentos (DOE), com auxílio do 

programa Statistica® 7.0 da Statsoft-USA, para quantificar os efeitos das variáveis de entrada 

(solvente e matéria-prima) no rendimento em óleo, a variável de resposta. As variáveis de 

entrada e seus respectivos níveis estão exibidos, na Tabela 1, conforme a técnica supracitada. 

Tabela 1- Variável de entrada e suas respectivas codificações. 

Variáveis 

Codificadas 
Variáveis Originais 

Codificação 

-1 +1 

X1 Matéria-Prima (MP) Polpa Amêndoa 

X2 Solvente (S) Álcool Etílico 99,5% Hexano 

Fonte: A autora 

A matriz de planejamento com valores das variáveis de entrada compiladas, e a 

variável de resposta de forma literal, no caso o rendimento (%), é mostrada na Tabela 2. 

Tabela 2- Matriz de planejamento 

Corridas 
Variáveis codificadas Variáveis originais Resposta 

X1 X2 MP S Rd (%) 

1 -1 -1 Polpa Álcool Etílico 99,5% Rd1 

2 1 -1 Amêndoa Álcool Etílico 99,5% Rd2 

3 -1 1 Polpa Hexano Rd3 

4 1 1 Amêndoa Hexano Rd4 

5 -1 -1 Polpa Álcool Etílico 99,5% Rd5 

6 1 -1 Amêndoa Álcool Etílico 99,5% Rd6 

7 -1 1 Polpa Hexano Rd7 

8 1 1 Amêndoa Hexano Rd8 

X1, MP = Matéria-prima utilizadas; X2, S = Solvente e Rd (%) = Rendimento em óleo. 

Fonte: A autora 

3. Resultados/Discussões 

a. Caracterização físico-química 

Na Tabela 3 são apresentados os resultados das análises físicas da polpa, amêndoa e 

óleo do inajá. 
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Tabela 3 - Resultados das análises físicas da polpa e amêndoa do inajá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* média ± desvio padrão 

Fonte: A autora 

 

Na Tabela 4 são mostrados os resultados das análises físico-químicas da polpa, 

amêndoa e óleo do inajá. 

Tabela 4 - Resultados das análises físico-químicas da polpa, amêndoa e óleo do inajá. 

 

 

 

 

 

* média ± desvio padrão 

Fonte: A autora 

Nas caracterizações físicas os valores de diâmetro horizontal (61,47 mm) e vertical 

(33,50 mm) do fruto mostraram-se de acordo com estudos de Bezerra et al. (2019) e Duarte 

(2008) para espécie (Maximilianamaripa), na qual encontraram valores de diâmetro 

horizontal de 55,09 a 65,80 mm e diâmetro vertical na faixa de 28,74 a 38,20 mm.Fabrício 

(2010)teve em média 54,60 mm e 29,70 mm de diâmetro horizontal e vertical o que se 

aproxima dos resultados desta pesquisa.  

Duarte (2008) cita que o peso do fruto inajá (Maximilianamaripa)tem variações de 

9,05 g a 42,70 g, em média 22,74 g. Neste trabalho obteve-se o peso total do fruto de 41,31g, 

massa do perianto de 3,72g, epicarpo de 7,66g, polpa de 15g e amêndoa de 14,19g. Em 

termos percentuais o peso do fruto representou 9,17% de perianto, epicarpo de 18,88%, polpa 

com 36,97% e a amêndoa com 34,98%, segundo Cruz et al. (1984) que estudou as 

caracterizações químicas e nutricionais dos frutos de macaúba, bacuri, inajá e tucumã 

AnálisesFísicas Resultados 

Diâmetro horizontal (mm) *61,47 ± 3,06 

Diâmetro vertical (mm) *33,50 ± 2,07 

Peso total do fruto (g) *41,31 ± 0,70 

Perianto (g) *3,72 ± 0,46 

Epicarpo (g) *7,66 ± 0,20 

Polpa (g) *15,00 ± 0,53 

Amêndoa (g) *14,19 ± 0,16 

Densidade real da polpa (g/cm³) *0,99 ± 0,10 

Densidade aparente da polpa (g/cm³) *0,60 ± 0,01 

Porosidade da polpa (g) 39,79% 

Densidade real da amêndoa (g/cm³) *0,97 ± 0,02 

Densidade aparente da amêndoa (g/cm³) *0,74 ± 0,02 

Porosidade da amêndoa (g) 27,39% 

Análisesfísico-químicas Resultados 

Umidade da polpa (%) *54,00 ± 0,22 

Umidade da amêndoa (%) *20,84 ± 1,30 

Índice de acidez do óleo de inajá (mg.KOH/g) 2,01 ± 0,18 
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encontrou para os frutos de inajá a seguinte composição: 41,10% de amêndoa; 36,80% de 

polpa e 22,09% de epicarpo. Ferreira et al. (2006) teve com peso total do fruto 38,27 g, 

Rodrigues et al. (2009) 34,94 g. Estes resultados das literaturas estão de acordo com os 

obtidos neste estudo. É possível perceber que o inajá apresenta grande variação em seus frutos 

coletados em várias localidades da Amazônia e relatados por vários autores, principalmente 

em relação a peso de fruto.  

Foi encontrada a densidade aparente e real da polpa e da amêndoa (amostra seca) do 

inajá com valores de 0,60 (DR) e 0,99 (DA) g/cm
3 

da polpa, 0,74 (DR) e 0,97 (DA) g/cm
3
da 

amêndoa e porosidade no valor de 39,79% e 27,39%, polpa e amêndoa, respectivamente.  

De acordo com as caracterizações físico-químicas, Cruz et al. (1984) encontrou na 

polpa e amêndoa do inajá o teor de umidade de 13,49% e 14,79% respectivamente.Rodrigues 

et al.  (2006) obtiveram para frutos de inajá oriundos de duas localidades, valores de 6,87% e 

7,30% de umidade na polpa e na amêndoa 3,87% e 3,92 %, obtidos a 60°C.  O que gera uma 

divergência nos resultados, Cruz et al. (1984) não descreveu a seu método de análise. Mota e 

França (2008) encontraram em dois lugares a umidade da polpa de 37% e 49% e a amêndoa 

de 13% e 15%. Os resultados de umidade obtidos neste estudo foram de 54% e 20,84% na 

polpa e naamêndoa, respectivamente, aproximando-se apenas dos resultados de Mota e França 

(2008). 

Pesquisas como a de Ponte et al. (2017) indicou o índice de acidez de óleo de inajá de 

1,99 mg.KOH.g
-1 , 

Conceição (2010) 2,54 mg.KOH.g
-1

eMozombite (2016) 2,49mg.KOH.g
-1

o 

que está de acordo com o resultado desta pesquisa, segundo a legislação brasileira (ANVISA 

– Resolução RDC Nº 270, de 22 de setembro de 2005), para óleos extraídos a frio, o nível 

máximo de acidez permitido é de 4 mg.KOH.g
-1

. Logo o óleo de inajá está dentro dos 

parâmetros aceitáveis. 

Os resultados da caracterização física expostos foram compatíveis aos da literatura. 

Entretanto, os resultados alusivos à caracterização físico-química apresentaram diferenças 

entre os valores de umidade neste trabalho e na literatura, essas diferenças podem estar 

relacionadas às características intrínsecas de cada material, temperatura ambiente, variedade 

de espécies, metodologia adotada para as análises ou até mesmo erros experimentais, já os 

índices de acidez estão coerentes com a legislação aplicada.  
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b. Análise estatística  

Utilizando a técnica de planejamento fatorial completo, tipo 2
k
, onde k é o número de 

variáveis independentes, as corridas foram realizadas de acordo com a matriz de planejamento 

apresentadas na Tabela 2. Com os resultados obtidos experimentalmente para o rendimento 

em óleo (%), em função das modificações propositais nas variáveis de entrada, tem-se a 

matriz de experimento, indicada na Tabela 5, a partir da qual se fez a análise estatística.  

Na Tabela 6são apresentadas as variáveis originais, codificadas e seus respectivos 

níveis, com os valores da resposta obtidos do processo de extração, conforme o planejamento 

estatístico. A matriz de experimentos consta de 4 corridas originais, 1 réplica, do projeto 

fatorial 2², num total de 8 experimentos. Embora a matriz esteja na forma padronizada, 

segundo Box, Hunter e Hunter (1978), as corridas foram realizadas de forma aleatória. Na 

análise e na interpretação dos dados utilizou-se a confiança de 95% (nível de confiança ou 

confiabilidade de 0,05) e erro puro.  

Tabela 5- Matriz do experimento 

Corridas 

Variáveis 

codificadas 
Variáveis originais Resposta 

X1 X2 MP S Rd (%) 

1 -1 -1 Polpa Álcool Etílico 99,5% 25,13 

2 1 -1 Amêndoa Álcool Etílico 99,5% 17,09 

3 -1 1 Polpa Hexano 25,13 

4 1 1 Amêndoa Hexano 16,89 

5 -1 -1 Polpa Álcool Etílico 99,5% 27,30 

6 1 -1 Amêndoa Álcool Etílico 99,5% 17,85 

7 -1 1 Polpa Hexano 28,40 

8 1 1 Amêndoa Hexano 15,80 

X1, MP= Matéria-prima utilizada; X2, S = Solvente e Rd (%) = Rendimento em óleo. 

Fonte: A autora 

i. Influência das variáveis operacionais de entrada na resposta rendimento em óleo (Rd) 

1. Efeitos 

Tabela 6 - Efeitos principais e de interação para a resposta Rd. 

Fontes de variação Efeito Erro padrão 

Grande Média 21,6987 ± 0,5179 

MP -9,5825 ± 1,0358 

S -0,2875 ± 1,0358 

MP-S -0,8375 ± 1,0358 

MP = Matéria-prima utilizadas; S = Solvente e MP-S = Interação da Matéria-Prima e 

Solvente. 

Fonte: A autora 
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Observa-se na Tabela 6 que a variável de entrada individual MP (X1) possui 

significância estatística para Rd, pois seus efeitos comparativos ao erro padrão são maiores, 

em módulo, evidenciando que estes não ocorrem simplesmente devido a erros operacionais, 

mas sim de efeitos consideráveis na resposta devido às modificações em seus níveis. A 

variável S (X2)e a combinação binária MP-S (X1X2) não são estatisticamente significativas 

para Rd, pois seus efeitossão menores e da mesma ordem de grandeza do erro, 

respectivamente. 

O sinal negativo no valor do efeito relativo à variável MP, por exemplo, significa que 

ao se passar essa variável do menor nível (-1) para o maior nível (+1), ocasiona um 

decréscimo, em média, de 9,5825% no rendimento em óleo de inajá, o que não é desejável. 

De acordo com a Figura 9 nota-se que o maior rendimento em óleo pode ser obtido quando se 

trabalha com a matéria-prima no nível -1 e o solvente no nível +1. De acordo com a Figura 3 

nota-se que o maior rendimento em óleo pode ser obtido quando se trabalha com a matéria-

prima no nível -1 e o solvente no nível +1. 

 

Figura 3 - Interação das variáveis S e MP. 

  

Fonte: A autora 
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2. Diagrama de Pareto 

O gráfico de barras, ou de Pareto, confirma a significância estatística do efeito 

individual da variável MP, conforme ilustrado na Figura 4, onde os efeitos individuais 

estatisticamente significativos para a resposta Rd estão à direita da reta vertical indicativa do 

limite de rejeição da hipótese nula (p = 0,05). 

Figura 4 - Diagrama de Pareto para Rd. 

 
Fonte: A autora 

3.  Análise de variância  

Para confirmar a significância estatística dos efeitos das variáveis de entrada na 

resposta Rd, realiza-se uma análise de variância conforme ilustrado na Tabela 7, na qual são 

mostrados os efeitos das variáveis iniciais do processo de extração, os quais podem ser 

avaliados com base nas estatísticas F e/ou p. 

Por meio da Tabela 7 é possível observar que o valor de F tabelado (F1, 4 = 7,71), 

segundo Box, Hunter e Hunter (1978), ao nível de 95% de confiança (p = 0,05), só é maior do 

que o F calculado para as variáveis S (X2) e a combinação binária MP-S (X1X2), indicando 

que estas variáveis não produzem efeito significativo na resposta Rd (região de aceitação da 

hipótese nula).  
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A estatística p expressa a probabilidade de os efeitos não serem considerados 

estatisticamente significativos, situação na qual seus valores constituem-se em erros 

aleatórios. Confirma-se pela Tabela 7, que somente MP apresenta a menor probabilidade de 

estar dentro do limite de aceitação da hipótese nula (sem significância), abaixo do limite de 

confiabilidade estipulado (5%), portanto seu efeito é considerado estatisticamente 

significativo para Rd. 

Tabela 7 - Análise de variância (ANOVA) para Rd. 

Fonte de 

Variação 
SQ GL MQ F P 

MP 183,6486 1 183,6486 85,5797 0,0008 

S 0,1653 1 0,1653 0,0770 0,7951 

MP-S 1,4028 1 1,4028 0,6537 0,4641 

Erro Puro 8,5837 4 2,1459   

Total SQ 193,8005 7    

SQ=Soma quadrática; GL=Graus de liberdade; MQ=Média quadrática; F=Teste de Fisher e 

p=Probabilidade de significância 

Fonte: A autora 

ii. Modelo proposto para Rd e análise da qualidade 

Recomenda-se um modelo polinomial a partir da análise de regressão com a indicação 

dos respectivos coeficientes das variáveis de entrada e suas combinações, indicadas na Tabela 

8, com as variáveis codificadas, dadas pelas Equações 6 e 7. 

A estatística R
2
 (coeficiente de determinação) representa a proporção de variabilidade 

em torno da média que é explicada ou descrita pela equação de regressão. Neste caso, o 

modelo proposto é capaz de reproduzir ou explicar 95,57% das variabilidades experimentais. 

Tabela 8 - Coeficientes de regressão para o modelo proposto. 

Fonte de variação Coeficiente de regressão Erro padrão 

Grande média 0 = 21,6987  0,5179 

MP 1 = -4,7912  0,5179 

S 2 = -0,1437  0,5179 

MP-S 12 = -0,4187  0,5179 

R
2
 = 0,9557 

MP = Matéria-prima utilizadas; S = Solvente e MP-S = Interação da Matéria-Prima e 

Solvente. 

Fonte: A autora 

 

Rd = 0 + 1MP + 2S + 12MP-S                                                                   (6) 

1 2 1 2Rd 21,6987 4,7912X 0,1437X 0,4187X X     (7) 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

404 

A qualidade do modelo polinomial proposto pode ser medida por meio de uma análise 

de resíduos, que corresponde à quantificação de sua faixa ou amplitude e de sua distribuição 

em torno dos valores observados. Verifica-se que os resíduos são baixos e situam-se na faixa 

de -1,635 a 1,635(Tabela 9). Sua distribuição em torno do zero não apresenta comportamento 

tendencioso ou sistemático (Figura 5), indicando que as variáveis de entrada são 

independentes.   

Tabela 9- Faixa de resíduos 

Ordem Valores observados Valores preditos Resíduos 

1 25,13 26,215 -1,085 

2 17,09 17,470 -0,380 

3 25,13 26,765 -1,635 

4 16,89 16,345 0,545 

5 27,30 26,215 1,085 

6 17,85 17,470 0,380 

7 28,40 26,765 1,635 

8 15,80 16,345 -0,545 

Faixa de resíduos (amplitude de resíduos): [-1,635;1,635]. 

Fonte: A autora 
 

Figura 5 -Distribuição de resíduos 

 
Fonte: A autora 

iii. Superfície de resposta e curvas de nível para Rd 
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A visualização do modelo representativo para Rd é feita pela superfície de resposta e 

respectivas curvas de nível ou contornos (Figuras 6 e 7), em função das variáveis codificadas. 

São colocadas em gráfico, no eixo z a resposta Rd e nos eixos x e y as duas variáveis 

independentes, MP e S. As Figuras 5 e 6 mostram que utilizando a polpa (-1) e hexano (1), 

obtém-se o maior rendimento em óleo de inajá no valor de 26. Calculado pelo programa 

Statistica 7.0. 

 

Figura 6 - Superfície de resposta para Rd 

 

Fonte: A autora 
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Figura 7 - Curvas de nível para Rd 

 

Fonte: A autora 

4. Considerações Finais ou Conclusão 

Os resultados obtidos das caracterizações físico-químicas do fruto inajá como 

diâmetro, os pesos e índice de acidez do óleo de inajá estavam de acordo com a literatura. 

Entretanto, o resultado referente a umidade do fruto foi superior ao relacionar com outros 

autores, diferenças essas que podem estar relacionadas às características específicas do fruto 

como a temperatura, solo, variedade de espécies, metodologia utilizada para as análises e 

local de coleta. 

O arranjo experimental da extração por solvente utilizado se mostrou adequado para 

obtenção do óleo vegetal de inajá (Maximilianamaripa). 

As variáveis de entrada, dentro do domínio experimental e a confiança estipulada, 

promoveram efeitos estatisticamente significativos na resposta (Rendimento) do processo de 

extração. Dentro dos limites das variáveis de entrada estudadas a utilização de matéria-prima 

(Amêndoa) proporciona um decréscimo no rendimento em óleo.As condições ótimas do 

processo de extração foram obtidas com a utilização da polpa do inajá (-1) e o solvente 

hexano (1), com o rendimento de 26 g. 
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O modelo proposto foi capaz de reproduzir 95,57% das variabilidades experimentais 

obtendo uma boa e distribuição de resíduos também considerados baixos (-1,635 a 1,635), ao 

qual a faixa de rendimento em óleo obtida neste trabalho variou de 15,80 a 28,40%. 
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Área Temática III:  Engenharia de Alimentos, Tecnologias Agroalimentares e Sistemas Agroindustriais. 

Modalidade: Artigo Científico  

 

Resumo 

A pitaya é um fruto exótico, originado na América Latina, e comercializado nas feiras livres e 

supermercados na cidade de Belém/PA. Porém, pouco se conhece a respeito de suas características 

físicas e químicas. Sua polpa rica em vitaminas e oligossacarídeos consegue diminuir o colesterol, 

retardar o envelhecimento celular e regular níveis de açúcar no sangue. Portanto, com o objetivo de 

conhecer a composição centesimal, foram obtidos frutos de uma feira livre na cidade de Belém/PA e 

realizada a sanitização com água clorada e lavagem com água corrente, extração da polpa e 

armazenamento em freezer a -18 °C.  Por fim, foram realizadas análises físicas e físico-químicas nas 

amostras em triplicata que resultaram em valores médios como: 7,89 cm de diâmetro longitudinal; 

7,34 cm de diâmetro transversal; 2,84 cm de espessura da casca; massa do fruto de 454,14g; massa da 

casca de 111,97 g; massa da polpa de 342,17 g; densidade aparente e real da ―amostra seca‖ de 0,38 e 

0,86 g/ cm
3
, respectivamente; 86,87 % de umidade (base úmida); pH igual a 4,45; 10,75°Brix; 3,08 % 

de acidez total (em ácido cítrico); 13,13% de sólidos totais; 0,59 % de cinzas; 1,18 % de proteínas; 

7,58 % de fibras totais; 0,81% de lipídeos totais; 3,80% de carboidratos; valor energético de 27,17 

Kcal/100g; 6,64 % de açúcares totais; 6,44 % de açúcares redutores; 1,70 mg/100g de antocianinas 

totais; 4,86 mg/100g de vitamina C; 6,14 mg/100g de compostos fenólicos; 25,10 mg/L de betacianina 

e atividade de água igual a 0,935. 

 

Palavras-Chave: Hylocereuscostaricensis, composição centesimal, produto natural  

 

Abstract  

Pitaya is an exotic fruit, originated in Latin America, and marketed in free markets and supermarkets 

in the city of Belém/PA. However, little is known about its physical and chemical characteristics. Its 

pulp rich in vitamins and oligosaccharides can lower cholesterol, slow cell aging and regulate blood 

sugar levels. Therefore, in order to know the centesimal composition, fruits were obtained from a free 

market in the city of Belém/PA, sanitized with chlorinated water and washed with running water, the 

pulp was extracted and stored in a freezer with its temperature at -18 ° C. Finally, physical and 

physico-chemical analyzes were performed on the samples in triplicate, which resulted in mean values 

such as 7,89 cm of longitudinal diameter; 7,34 cm of transversal diameter; 2,84 cm thickness of shell; 

fruit mass of 454,14 g; fruit peel mass of 111,97 g; pulp mass of 342,17 g; apparent and actual density 
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of the "dry sample" of 0,38 and 0,86 g/cm
3
, respectively; 86,87 % moisture (wet basis); pH = 4,45; 

10,75 °Brix; 3,08 % total acidity (in citric acid); 13,13 % total solids; 0,59 % ash; 1,18 % protein; 

7,58% of total fibers; 0,81 % total lipids; 3,80 % carbohydrate; energy value of 27,17 Kcal/100g; 6,64 

% of total sugars; 6,44 % reducing sugars; 1,70 mg/100g of total anthocyanins; 4,86 mg/100g vitamin 

C; 6,14 mg/100g of phenolic compounds; 25,10 mg/L betacyanin and water activity equal to 0,935.  

 
Key words: hylocereuscostaricensis, centesimal composition, natural product  
 

 

1. Introdução 

O uso de frutos nativos na dieta alimentar é característica crescente na população 

brasileira, onde a extensão territorial do país forma biomas diversificada que fornecem 

inúmeras variedades de fruto nativas. Tais fatores colaboram para a exploração econômica de 

produtos e subprodutos de algumas frutíferas específicas, acarretando em maiores pesquisas 

em vários aspectos frutíferos. 

A pitaya é uma fruta exótica, pertencente à família Cactaceae, sendo conhecida 

mundialmente como "Fruta-do-Dragão‖. Possui grande variabilidade de espécies, seus frutos 

podem apresentar características diversificadas, tais como: formato, presença de espinhos, cor 

da casca e da polpa, refletindo em alta variabilidade genética. É originária das Américas do 

Norte, Central e Sul, e se encontra distribuída nos países: Costa Rica, Venezuela, Panamá, 

Uruguai, Colômbia, México e Brasil. É uma planta perene comumente encontrada sobre 

árvores ou pedras; tem raízes fibrosas, abundantes e desenvolve numerosas raízes adventícias 

que auxiliam na fixação e obtenção de nutrientes; os cladódios são triangulares, suculentos e 

apresentam espinhos com 2 a 4 mm de largura. A flor é hermafrodita, de coloração branca, 

grande com cerca de 20 a 30 cm de largura, e se abre durante a noite.  

Há variabilidade entre as espécies quanto ao tamanho e coloração dos frutos, a espécie 

Hylocereuscostaricensis apresenta frutos com coloração vermelha tanto na casca quanto na 

polpa; a Selenicereusmegalanthus possui a polpa esbranquiçada e a casca na coloração 

amarela; a Selenicereussetaceus a casca é vermelha e a polpa esbranquiçada, como na 

Hylocereusundatus, porém o fruto é de tamanho menor e apresenta espinhos. 

Os principais pigmentos encontrados na pitaya são as betalaínas, pigmentos 

nitrogenados e hidrossolúveis, semelhante ao grupo das antocianinas e flavonóides, com 

estruturas químicas diferentes. As betalaínas possuem algumas vantagens em relação às 

antocianinas, sendo mais solúveis em água, a força tintorial é três vezes mais elevada do que 

das antocianinas e possui uma gama mais ampla de estabilidade de pH (Stintzing&Carle, 

2007). As betalaínas são divididas em betacianina (vermelho-roxo) e betaxantinas (amarelo-

laranja) que compreendem cerca de 55 estruturas diferentes e prometem uma grande variação 
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de matriz de cores para a indústria de alimentos, fármacos e cosméticos (Stintzing et al., 

2002). 

No Brasil é comum serem encontradas, em estágio nativo no Cerrado e Caatinga, 

espécies do gênero Selenicereus e Hylocereus. A pitaya é uma fruta nutritiva e sua polpa 

constitui cerca de 70 a 80 % do fruto. A planta possui propriedades medicinais, as variedades 

de polpa vermelha são ricas em antioxidantes, neutralizam substâncias tóxicas como metais 

pesados, reduzem o colesterol e a pressão sanguínea, além de ricas em fósforo e cálcio 

(Gunasena et al., 2007). 

O controle dos parâmetros de qualidade de espécies frutíferas, dentre os quais 

englobam as propriedades físico e físico-química, é de suma importância para valorizar esses 

produtos como alimento funcional. Devido a esses fatores e à escassez de estudos mais 

conclusivos sobre a pitaya, torna-se fundamental a ampliação do conhecimento acerca dessa 

espécie. Portanto, este trabalho tem como objetivo principal caracterizar de forma física e 

físico-química a polpa do fruto da pitaya. 

 

2. Metodologia 

Foram obtidos 20 frutos da pitaya em uma feira livre na cidade metropolitana de 

Belém/PA, pertencentes a espécie Hylocereuscostaricenses, cada fruto possuía, em média, 

350 g. Após a obtenção dos frutos foi realizada a lavagem e sanitização dos mesmos com 

solução de cloro ativo 150 mg/L, conforme recomendado por Andrade & Macêdo (1996). Foi 

feita a pesagem de cada fruto em balança eletrônica (marca Bioprecisa, modelo BS3000A, 

com precisão de 0,1 g).As frutas foram descascadas e cortadas. As sementes e a polpa foram 

separadas e pesadas. A polpa foi colocada em um liquidificador industrial por 2 minutos, 

homogeneizada e filtrada a vácuo. O filtrado obtido foi armazenado em um recipiente de 

polietileno envolvido com papel alumínio e acondicionado em freezer a -18°C até o início das 

análises físicas e físico-químicas. 

As análises físicas foram realizadas no Laboratório de Corantes (LABCOR) e no 

Laboratório de Engenharia de Produtos Naturais (LEPRON), na Universidade Federal do Pará 

e As análises físico-químicas foram realizadas no Laboratório de Agroindústria da Embrapa 

Amazônia Oriental, Belém/PA. Sendo que todos os métodos foram feitos em triplicatas, 

realizando as seguintes determinações: 

Diâmetro longitudinal e transversal do fruto: medido com auxílio de um paquímetro 

manual e os resultados expressos em centímetros (cm). 
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Massa do fruto: foi medida de maneira individual, em balança eletrônica, marca 

Bioprecisa, modelo BS3000A, com precisão de 0,1 g e os resultados expressos em gramas (g). 

Massa da casca e polpa: a casca é separada da polpa, ambas foram pesadas separadamente em 

balança eletrônica, marca Bioprecisa, modelo BS3000A, com precisão de 0,1g e os resultados 

expressos em gramas (g). 

Espessura da casca: após a retirada e pesagem da casca foi medida sua espessura com 

auxílio de um paquímetro manual e os resultados expressos em centímetros (cm). 

Cor: foi medida via colorímetrotriestímulo, marca Minolta, modelo CR 310, com 

iluminante D65 e no sistema CIE L*a*b*. 

Massa específica real e aparente da polpa de pitaya: a determinação da densidade real 

e aparente da polpa da pitaya foi realizada em cinco réplicas por meio do método de 

picnometria de comparação, utilizando a água como fluido de comparação, segundo 

metodologia proposta em Webb &Orr (1997). 

Porosidade: a porosidade da pitaya foi estimada com base na relação entre massa 

específica aparente e absoluta, a qual expressa a razão do volume dos poros da polpa pelo 

volume total. 

Umidade: o método utilizado o da secagem em estufa com circulação de ar a 105 °C, 

que se baseia na remoção da água por aquecimento. As amostras foram colocadas em 

cadinhos de alumínio, com massas previamente determinadas. Após o tempo necessário, os 

cadinhos contendo as amostras foram, então, resfriados à temperatura ambiente, em 

dessecador, tendo sua massa novamente determinada. Os cadinhos retornaram à estufa e este 

procedimento foi repetido até a obtenção de massa constante. Foi calculada, então, a 

porcentagem de umidade nas amostras, segundo o método nº 972.20 da AOAC (1997). 

Proteínas: determinadas pela técnica micro-Kjeldahl, utilizando um bloco digestor da 

marca TECNAL, modelo TE 040/25, um controlador de temperatura da TECNAL, modelo 

TE007A e destilador de nitrogênio da TECNAL, modelo TE-036/1, com liberação de amônia, 

fixada em solução de ácido bórico e titulada com ácido clorídrico padronizado. Utilizou-se o 

fator de 6,25 na conversão da porcentagem de nitrogênio em proteínas, segundo o método n° 

920.152 da AOAC (1997). 

Lipídeos totais: obtido para a polpa de acordo com o método Bligh-Dyer (1959). 

Cinzas: as amostras foram carbonizadas e posteriormente calcinadas em forno mufla 

da marca FORNITEC-Ind. e Com. LTDA, modelo 2017 a 550 °C até peso constante, segundo 

método n° 940.26 da AOAC (1997). 
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Fibras totais: determinada pelo método 985.29 enzimático-gravimétrico, oficialmente 

adotado pela AOAC (1997). 

Carboidratos: o conteúdo de carboidratos foi determinado por diferença: calculou-se a 

média da porcentagem de água, proteínas, lipídeos e cinzas e o restante foi considerado 

carboidrato. Os valores de carboidratos incluem a fibra alimentar total, segundo AOAC 

(1997). 

Valor energético total: calculado a partir dos percentuais dos resultados dos nutrientes 

energéticos, aplicando os fatores de conversão de Atwater de 4 kcal/100g para carboidratos e 

proteínas e 9 kcal/100g para lipídeos, de acordo com USDA (1963). 

Sólidos totais: determinados por secagem direta em estufa a vácuo da marca 

QUIMIS®, modelo Q819V2, a 70 °C até peso constante, segundo método n° 920.151 da 

AOAC (1997). 

Sólidos solúveis totais: realizado de acordo com o método refratométrico pela leitura 

direta dos graus Brix da amostra a 20 °C em refratômetro digital de bancada da marca 

INSTRUTHERM, modelo RTD-45, segundo método n° 932.12 da AOAC (1997). 

Acidez total titulável: determinada de acordo com método n° 942.15B da AOAC 

(1997). 

Açúcares redutores e totais: determinados por titulometria, segundo Lane e Eynon 

(titulação de oxi-redução), segundo o método nº 31.034-6 da AOAC (1984). 

Antocianinas totais: efetuada pelo método de pH diferencial, descrito por 

Giusti&Wrolstad (2001), utilizando os tampões cloreto de potássio 0,025 M, pH 1 e acetato 

de sódio 0,4 M, pH 4,5, com medidas de absorbância de 510 nm e 700 nm.  

Vitamina C: determinado pelo método n
o
 43.065 da AOAC (1997), utilizando-se o 

solvente extrator ácido oxálico e reagente DCFI. 

Compostos fenólicos totais: foram determinados pelo método proposto por Singleton& 

Rossi (1965) e modificado por Georgé et al. (2005), utilizando como solução extratora 

acetona/água 70:30, carbonato de sódio 7,5% e o reagente de Folin-Ciocalteu. 

Atividade de água: medida diretamente em medidor AQUALAB, modelo Séries 3-TE, 

após equilíbrio da amostra como ambiente e na temperatura média de 25 °C. 

pH: determinado segundo método nº 981.12 da AOAC (1997), com auxílio de 

medidor de pH modelo 201 e eletrodo PE - 11, marca LT Lutron. 

Atividade antioxidante: determinada em base úmida utilizando o método do radical 

ABTS. 
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Betacianina (BC): a absorbância para as amostras foi medida a 538 nm utilizando um 

espectrofotômetro UV-Visível, marca GBS, modelo 916 para determinar a concentração total 

de betacianina. 

 

3. Resultados/Discussões 

As análises físicas e físico-químicas foram realizadas na polpa da pitaya, considerada 

a parte mais utilizada da fruta, possui coloração vermelha e é levemente doce. Os resultados 

das análises realizadas em base úmida podem ser visualizados nas Tabelas 1 e 2. 

Tabela 1-Resultados das análises físicas realizadas na polpa da pitaya 

* média (triplicata) ± desvio padrão 

(1) PINTO et al. (2010)  

(2) ESQUIVEL et al. (2007a) 

(3) NERD e MIZRAHI (1997 

Análises Físicas Resultados* Literatura 

Diâmetro longitudinal (cm) 7,89 ± 0,43 7 a 8 (1) e (2) 

Diâmetro transversal (cm) 7,34 ± 0,43 7 a 8 (1) e (2) 

Espessura da casca (cm) 2,84 ± 0,03 - 

Massa do fruto (g) 454,14 ± 0,04 350 a 450 (3) 

Massa da casca (g) 111,97 ± 0,02 - 

Massa da polpa (g) 342,17 ± 0,03 - 

Densidade aparente ―amostra seca‖ (g/cm
3
) 0,38 ± 0,12 - 

Densidade real ―amostra seca‖ (g/cm
3
) 0,86 ± 0,10 - 

Porosidade (g) 0,55 ± 0,01 - 

Cor 

L= 30,96 ± 0,01 

a = 11,73 ± 0,01 

b= 0,85 ± 0,01 

23,10 (1) 

7,73 (1) 

1,32 (1) 

Análises Físico-químicas Resultados* Literatura 

pH 4,45 ± 0,01 4,3 e 4,7(3) 

Sólidos solúveis totais (ºBrix) 10,75 ±0,07 7 e 11 (3) 

Acidez total titulável (% ácido cítrico) 3,08 ±0,03 0,11 e 0,14 (5) 

Umidade (%) 86,87 ±0,02 85,52 (1) 

Sólidos totais (%) 13,13 ±0,02 - 

Cinzas (%) 0,59 ±0,02 - 

Proteínas (%) 1,18 ±0,01 1,2 e 1,3 (3) 

Fibras totais (%) 7,58 ±0,09 0,34 (1) 

Lipídios totais (%) 0,81 ±0,12 0,36 (1) 

Carboidratos (%) 3,80 ±0,10 - 

Valor energético (Kcal/100g) 27,17 ±1,29 - 

Açúcares totais (%) 6,64 ±0,24 7,93 (1) 

Açúcares redutores (%) 6,44 ±0,12 - 

Antocianinas totais (mg/100g) 1,70 ±0,36 13,25 (6) 
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Tabela 2 -Resultados das análises físico-químicas realizadas na polpa da pitaya 

*média (triplicata) ± desvio padrão 

(1) OLIVEIRA et al. (2010) 

(2) ESQUIVEL et al. (2007b) 

(3) LE BELLEC et al. (2006) 

(4) YUSOF et al. (2010) 

(5) LIM, Y. Y.; LIM, T. T.; TEE, J. J. (2007) 

(6) LIMA (2013) 

(7) WU et al. (2006) 

 

Na caracterização física os valores de diâmetro longitudinal (7,89 cm) e transversal 

(7,34 cm) mostraram-se de acordo com estudos de Pinto et al. (2010) e Esquivel et al. (2007a) 

para a espécie Hylocereuspolyrhizus, na qual encontraram valores de diâmetro longitudinal e 

transversal na faixa de 7 a 8 cm. A espessura da casca apresentou valor de 2,84 cm. 

Nerd &Mizrahi (1997) citam que o peso da pitaya de espécie Hylocereusundatuspode 

alcançar 900 g, contudo, situa-se entre 350 e 450 g, em média.  Neste trabalho obteve-se o 

peso do fruto de 454,14 g, massa da casca de 111,97 g e massa da polpa de 342,17 g. Segundo 

Esquivel et al. (2007b) a porcentagem de sementes na polpa varia para os diferentes genótipos 

estudados entre 3 e 5% e a porcentagem do mesocarpo varia entre 60 e 80% do peso do fruto 

maduro dependendo do genótipo do fruto. 

Analisou-se a coloração da polpa da pitaya. Segundo Chitarra& Alves (2001) a 

coloração constitui um dos mais importantes parâmetros de qualidade, uma vez que os 

consumidores detêm uma relação positiva entre esses dois fatores. O valor da L* indica a 

luminosidade da amostra (clara ou escura), com valores de 0 a 100. O valor de a* indica a 

variação do verde ao vermelho e o valor de b* representa variação do azul ao amarelo. Os 

valores encontrados neste trabalho foram superiores em L* e a*e inferior em a* para espécies 

do mesmo gênero. Dentre os quais cita-se o estudo feito por Pinto et al. (2010), no qual 

obteve para a espécie Hylocereuspolyrhizus, L* no valor de 23,10, no valor de 7,73 e 1,32 

para. 

De acordo com a caracterização química, a polpa da pitaya é composta principalmente 

por água (86,87%), este valor aproxima-se dos resultados fornecidos na literatura. Oliveira et 

al. (2010) encontraram para a espécie Hylocereuspolyrhizuso valor para o teor de água na 

Vitamina C (mg/100g) 4,86 ±0,01 0,26 e 0,58 (2) 

Compostos fenólicos totais (mg/100g) 6,14 ±0,35 42,4 (7) 

Betacianina (mg/100g) 25,1 ± 0,02 10,3 (7) 

Atividade de água 0,93 ± 0,01 0,95 (4) 

Atividade antioxidante (µg trolox/g) 2,63 ± 0,05 8,0 (5) 
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polpa de 85,52%, levando em consideração que o teor de água nas frutas depende de fatores 

como clima, estação do ano, colheita, entre outros. 

As frutas são consideradas fontes energéticas e nutritivas. Grande parte de sua matéria 

seca é composta por açúcares (carboidratos), a polpa utilizada nas análises apresentou teor de 

açúcares totais (6,64%), cerca de 50% de sólidos totais (13,13%) e açúcares redutores 

(6,44%). Oliveira et al. (2010) obtiveram o valor de 7,93 % de açúcares totais para 

Hylocereuspolyrhizus. 

O valor energético da polpa encontrado foi de 27,17 Kcal/100g e vitamina C foi de 

4,86 mg/100g. O valor encontrado neste trabalho para vitamina C foi superior ao encontrado 

por Esquivel et al. (2007b) na faixa de 0,26 e 0,58 g/L. Um fator de grande importância nos 

alimentos são as fibras totais, neste contexto, a polpa da pitaya apresentou um valor de 7,58 

%, superior ao de Oliveira et al. (2010) que foi de 0,34 %. Ambos autores estudaram a 

espécieHylocereuspolyrhizus. 

A polpa apresentou baixo teor de lipídeos totais no valor de 0,81 e 1,18 % de 

proteínas. Oliveira et al. (2010) encontraram valores para a espécie Hylocereuspolyrhizusde 

0,36 % de lipídeos totais. E para a mesma espécie Le Bellec et al. (2006) obtiveram valores de 

proteínas entre 1,2 e 1,3 %. 

Para De Castro et al. (2014) os teores de açúcares e ácidos orgânicos estão 

correlacionados com o teor de sólidos solúveis, logo, sendo características imprescindível 

para produtos comercializados in natura, pois a preferência dos consumidores está em frutos 

doces. O valor encontrado para teor de sólidos solúveis totais para a polpa da pitaya (10,75° 

Brix ) foi semelhante ao encontrado por Le Bellec et al. (2006) ao analisar o 

Hylocereuspolyrhizus, que encontrou valores entre 7 e 11 °Brix e inferior ao valor de 13,14 ° 

Brix encontrado por Cordeiro et al. (2015) para essa mesma espécie. 

O valor encontrado de pH para a polpa da pitaya (4,45) está de acordo com o 

encontrado porLe Bellec et al. (2006) para Hylocereuspolyrhizus, no qual obtevevalores de 

pH entre 4,3 e 4,7. Já os valores de cinzas e carboidratos descobertos foi de, respectivamente, 

0,59 % e 3,80 % de carboidratos, estando inferiores ao encontrados por Jeronimo (2016) ao 

estudar a espécie Hylocereusundatus, nos quais foram de 10,79 % de carboidratos e 0,75 % de 

cinzas.  

Já na atividade de água o valor para a polpa de pitaya foi de 0,93, enquanto que Yusof 

et al. (2011) obtiveram para a Hylocereuspolyrhizuso valor de atividade de água de 0,95. 

Fellows (2006) afirma que um dos fatores importantes no controle da taxa de deterioração do 

produto é a atividade de água, sendo que, geralmente, alimentos com atividade de água 
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superior a 0,95 estão classificados como alimentos frescos altamente perecíveis, tendo a se 

deteriorar rapidamente. 

Lim et al. (2007) encontraram o valor de acidez total titulável entre 0,11 % e 0,14 % 

de ácido cítrico e Esquivel et al. (2007b) determinaram valores entre 3,1 g/L e 6,8 g/L para 

Hylocereuspolyrhizus. No presente trabalho foi encontrado o valor de 3,08% de ácido cítrico. 

Os valores obtidos para antocianinas totais, betacianinas, compostos fenólicos totais e 

atividade antioxidante foram 1,70 mg/100g; 6,14 mg/100g; 25,1 mg/L;2,63 µg trolox/g, 

respectivamente. Lima (2013) obteve para a espécie Hylocereuscostaricensis o valor de 13,25 

mg/100g para antocianinas totais. Wu et al. (2006) obtiveram 10,3 mg/100g de betacianina e 

42,4 mg/100g de compostos fenólicos para Hylocereuspolyrhizus. Lim et al. (2007) obtiveram 

8,0 mg/100g de atividade antioxidante para a espécie Hylocereusundatus. 

 

4. Considerações Finais ou Conclusão 

Os resultados da caracterização física apresentados foram compatíveis aos da 

literatura. No entanto, alguns resultados referentes à caracterização química apresentaram 

diferenças observadas entre os valores expostos neste trabalho e na literatura, essas diferenças 

podem estar relacionadas às características intrínsecas de cada material, temperatura 

ambiente, variedade de espécies, metodologia adotada para as análises ou até mesmo erros 

experimentais. 

A polpa de pitaya mostrou-se rica em diversos nutrientes, em especial, betacianina, 

compostos fenólicos, vitamina C, fibras totais, atividade antioxidante. Bem como apresentou 

comparativamente a outras espécies de pitaya com valor energético baixo. 

 

5. Referências Bibliográficas 

ANDRADE, N. J.; MACÊDO, J. A. B. Higienização na indústria de alimentos. São Paulo: 

Varela, 1996.182p. 

AOAC - Association of Analytical Chemists. Official methods of analysis of AOAC 

International. 16.ed. Gaitheersburg: AOAC, 1997. 

BLIGH, E. G.; DYER, W. J. A rapid method of total lipid extraction and purification. 

Canadian Journal of Biochemistry and Physiology.Canadian Science Publishing,Ottawa-

CAN.v.37, n.8, p.911-917, 1959. 

CANTO, A. R.; ALBARADO, J. C. G.; SANTAROSA, M. G. G.; RAMOS, C. J.; GARCÍA, 

M. C. M.; HERNÁNDEZ, L. J. P.; LAZO, V. R.; MEDINA, L. R.; RODRÍGUEZ, R. R.; 

TORRES, E. T.; GARCÍA, S. V.; ELOÍSA, E. Z. El cultivo de pitahayaenYucatan. Yucatán: 

Universidad Autónoma Chapingo, 1993. 53p. 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

418 

CHITARRA, A. B.; ALVES, R. E. Tecnologia de pós-colheita para frutas tropicais. In: 

Semana Internacional da Fruticultura, Floricultura E Agroindústria; Simpósio de Inovações 

Tecnológicas e Gerenciais, 8, 2001, Fortaleza, Anais... Fortaleza: Instituto FRUTAL - 

SINDIFRUTA, 2001. 314p. 

CORDEIRO, M. H. M; DA SILVA, J. M.; MIZOBUTSI, G. P.; MIZOBUTSI, E.H; DA 

MOTA, W. F. Caracterização Física, Química e Nutricional da Pitaia-rosa de polpa 

vermelha.Rev. Bras. Fruticultura. Jaboticabal. v.37,n.1,p.20-26,2015.Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010029452015000100020&lng=en

&nrm=iso. Acesso em 10 junho de 2013. 

DE CASTRO, D. S.; DE SOUZA, E. P.; NUNES, J. S.; SILVA, L. M. M.; MOREIRA, I. S. 

Caracterização física e físico-química de polpa de buriti (Mauritia flexuosa). Revista Verde 

de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável. Editora Verde, Pombal-PB. v.9, n.2, p.117-

120, 2014. 

ESQUIVEL, P.; STINTZING, F. C.; CARLE, R. Comparison of morphological and chemical 

fruit traits from different pitaya genotypes (Hylocereus sp.) grown in Costa Rica. Journal of 

Applied Botany and Food Quality.JuliusKühn-Institut, Germany.v.81, n.1, p.7-14, 2007b. 

ESQUIVEL, P.; STINTZING, F. C.; CARLE, R. Fruit characteristics during growth and 

ripening of different Hylocereus genotypes. European Journal of Horticultural 

Science.Leuven-BEL. v.72, n.5, p.231-238, 2007a. 

FELLOWS, P. J.Tecnologia do processamento de alimentos: princípios e prática. 1.ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2006. 602p. 

GEORGÉ, S.; BRAT, P.; ALTER, P.; AMIOT, M. J. Rapid Determination of Polyphenols 

and Vitamin C in Plant-Derived Products. Journal ofAgricultural and Food Chemistry.ACS 

Publications, WashingtonDC-USA.v.53, n.5, p.1370-1373, 2005.Disponível em: 

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf048396b. Acesso em 13 junho de 2013. 

GIUSTI, M. M.; WROLSTAD, R. E. ANTHOCYANINS. Characterization and 

Measurement with UV-Visible Spectroscopy. In: Wrolstad, R. E. (ed.).Current protocols in 

food analytical chemistry.New York: John Wiley & Sons, 2001. p.121-13. 

GUNASENA, H. P. M.; PUSHPAKUMARA, D. K. N. G.; KARYAWASAM, M. Dragon 

Fruit Hylocereusundatus (Haw.)Briton and Rose. In: Pushpakumara D. K. N.; Gunasena H. P. 

M.; Singh, V. P. (ed.). Underutilized fruit trees in Sri Lanka.South Asia Office: India, 2007. 

p.110-142. 

JERONIMO, M. C. Caracterização química, físico-química, atividade antioxidante e 

avaliação dos efeitos citotóxicos da pitaia-vermelha [Hylocereusundatus (Haw.) Britton& 

Rose] cultivada no Brasil. Brasília-DF: Universidade de Brasília, 2016. 56p. 

(DissertaçãoMestrado). 

LE BELLEC, F.; VAILLANT, F.; INBERT, E. Pitahaya (Hylocereus spp.): a new fruit crop, 

a market with a future.Fruits. International Society for Horticultural Science, Paris-FRA. 

v.61, n.4, p.237-250, 2006.Disponível em: https://doi.org/10.1051/fruits:2006021Published. 

Acesso em 10 junho de 2013. 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

419 

LIM, Y. Y.; LIM, T. T.; TEE, J. J. Antioxidant properties of several tropical fruits: A 

comparative study.Food Chemistry. Elsevier: Barking-GB. v.103, n.3,p.1003-1008, 2007. 

LIMA, C. A. Caracterização, Propagação e Melhoramento Genético de Pitaya comercial e 

nativa do Cerrado. Brasília-DF: Universidade de Brasília, 2013. 124p. (Tese de Doutorado). 

OLIVEIRA. L. A.; ABREU, W. C.; OLIVEIRA, C. L.; PINTO, K. M.; CARVALHO, G. B. 

M.; BARCELOS, M. F. P. Composição química da pitaia vermelha (Hylocereuspolyrhizus) e 

branca (Hylocereusundatus). In: Congresso de Pós-Graduação da UFLA, 19, 2010, Lavras, 

Anais... Lavras: UFLA, 2010. 4p. 

PINTO, K. M.; ABREU, W. C.; OLIVEIRA, C. L.; BARCELOS, M. F. P.; OLIVEIRA. L. A; 

CARVALHO, G. B. M. Caracterização física de duas variedades de pitaia.In: Congresso de 

Pós-Graduação da UFLA, 19, 2010, Lavras, Anais... Lavras: UFLA, 2010. 4p. 

STINTZING, F. C.; CARLE, R.Betalain-emergin prospect for food scientist. Trends in Food 

Science Technology. Elsevier: Barking-GB. v.18, n.10, p.514-525, 2007.Disponível 

em:https://doi.org/10.1016/j.tifs.2007.04.012. Acessoem 10 junho de 2013. 

STINTZING, F. C.; SCHIEBER, A.; CARLE, R. Betacyanins in fruits from red-purple 

pitaya, Hylocereuspolyrhizus (Weber) Britton e Rose. Food Chemistry. Elsevier: Barking-GB. 

v.77, n.1, p.101-106, 2002.Disponível em: https://doi.org/10.1016/S0308-8146(01)00374-0. 

Acessoem 15 junho de 2013. 

USDA. United StatesDepartamentofAgriculture. Composition of foods. Agricultural Research 

Center Service. Agriculture handbook. Washington, DC-USA. n.8,1963. 190p. 

WEBB, P. A.; ORR, C. Analytical Methods in Fine Particle Technology. 1.ed. 

Norcross:Micromeritics Instrument Corporation, 1997. 

WU, L. C.; HSIU, H. W.; CHEN, Y. C.; CHIU, C. C.; LIN, Y. I.; HO, J.  A. Antioxidant and 

antiproliferative activities of red pitaya. Food Chemistry. Elsevier: Barking-GB. v.95, n.2, 

p.319-327, 2006.Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2005.01.002. Acessoem 

11 junho de 2013. 

YUSOF, Y. A.; MOHD SALLEH, F. S.; CHIN, N. L.; TALIB, R. A.The drying and 

tabletting of pitaya powder. University Putra Malaysia -UPM. Journal of Food Process 

Engineering. Malaysia:Wiley-Blackwell v.35, n.5, 2011.Disponível em: 

https://doi.org/10.1111/j.17454530.2010.00625.x. Acesso em 30 maio de 2013. 

  



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

420 

PERFIL HIGIÊNICO-SANITÁRIO DOS BOXES DE 

COMERCIALIZAÇÃO DE PESCADO NO MERCADO DE PEIXES NO 

MUNICÍPIO DE OURÉM, PARÁ 

 

 

 

Thifanny de Cássia de Sousa Farias 
Universidade Federal Rural da Amazônia/ thifannyfarias98@gmail.com  

 

Allex Sandro Moreira de Alencar Nery 
Universidade Federal Rural da Amazônia/ allexsandrobol@yahoo.com.br 

 

Tiago Sousa de Farias  
Universidade Federal Rural da Amazônia/ tiagosousafarias22@gmail.com 

 

Karla Rosane Moretto de Oliveira  
Universidade Federal do Pará/ karla.moretto.oliveira@icb.ufpa.br 

 

Suania Maria do Nascimento Sousa   
Universidade Federal do Pará/ suania.sousa@icb.ufpa.br 

 

 
Área Temática 3: Engenharia de Alimentos, Tecnologias Agroalimentares e Sistemas Agroindustriais 

 
Modalidade: Artigo Científico 

 

 

Resumo 

Os pescados são uma excelente fonte proteica, em decorrência do seu valor nutricional, sendo em 

muitos países a principal fonte de proteínas. São comercializados em vários espaços, que vão desde 

grande supermercados a feiras livres e mercados públicos, porém, é um produto muito suscetível a 

contaminação, o que pode acelerar o seu processo de deterioração, além de provocar doenças aos 

consumidores, trazendo prejuízos não apenas relacionados a saúde, como também econômicos. Com 

base nisso, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade higiênico-sanitária dos pescados 

comercializados no mercado municipal de Ourém, Pará. Para sua realização foi aplicado um checklists 

elaborado com base na resolução RDC n °216, de 15 de setembro de 2004 da ANVISA. Antes da 

avaliação, foi apresentado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos responsáveis pelos 

boxes de comercialização dos pescados, visando o esclarecimento dos objetivos da pesquisa e 

autorização do responsável para que a avaliação fosse realizada. O mercado apresenta cinco boxes e, 

em todos, os proprietários aceitaram participar da pesquisa. Os boxes foram identificados de A a E e 

em relação a conformidade geral com a Resolução-RDC N° 216/04, o boxe A teve 56,2% de 

conformidade, apresentando melhor resultado em relação aos outros, sendo classificado como Regular 

no aspecto higiênico-sanitário. Os outros boxes tiveram conformidade inferior a 50% sendo, portanto, 

classificados como Ruim. Os resultados levantados na pesquisa, tornam evidente a situação precária 

do mercado quanto as condições higiênico-sanitárias em que o mesmo se encontra, o que pode trazer 

riscos aos consumidores e à saúde pública local.  

 

Palavras-Chave: Pescado, Aspectos higiênico-sanitários, Contaminação alimentar. 

 

Abstract  
The fished are anexcellentsourceofprotein, duetotheirnutritionalvalue, being in many countries 

themainsourceofprotein. They are commercialized in severalspaces, from big 

supermarketstofreefairsandpublicmarkets, however, it is a productverysusceptibletocontamination, 

whichcanaccelerate its deteriorationprocess, besidescausingdiseasestotheconsumers, 
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bringingdamagesnotonlyrelatedtohealthbutalsoeconomical. Basedonthis, 

thepresentworkaimstoevaluatethehygienicandsanitaryqualityofthefishcommercialized in the municipal 

marketof Ourém, Pará. For its realization, it wasapplied checklists elaboratedbasedontheresolution 

RDC No. 216, ofSeptember 15, 2004, from ANVISA. Beforetheevaluation, a 

FreeandInformedConsentTermwaspresentedtothepeopleresponsible for thefish marketing boxes, 

aimingatclarifyingtheobjectivesoftheresearchandauthorizingthepersonresponsible for theevaluation. 

Themarketpresentsfive boxes and, in all, theownersagreedtoparticipate in theresearch. The boxes 

wereidentifiedfrom A to E and about general compliancewithResolution-RDC No. 216/04, box A had 

56.2% compliance, presentingbetterresultsabouttheothers, isclassified as Regular in thehealth and 

hygieneaspect. Theother boxes hadlessthan 50% conformity, beingclassified as Poor. Theresultsraised 

in thesurvey, makeevidenttheprecarioussituation of themarket in terms of thehygienic and 

sanitaryconditions in whichitfindsitself, which can bringriskstoconsumers and local publichealth. 

 
Key words: Fish, Hygienic-sanitaryaspects, FoodContamination. 

 

 

1. Introdução 

O pescado é a principal fonte proteica em diversos países, como os que apresentam o 

seu consumo atrelado a tradições, como Islândia, Japão e Noruega e ainda, em países que tem 

pouco acesso a outros tipos de proteínas como Bangladesh, Camboja e Gâmbia (FAO, 2020). 

Além disso, é uma alternativa para a substituição de outras carnes em uma dieta balanceada, 

em decorrência do seu destaque nutricional, ou seja, grandes quantidades de vitaminas e 

minerais, e ainda ácidos graxos poli-insaturados, o que traz benefícios para a saúde do 

consumidor, mas que por outro lado, também contribui para uma rápida deterioração do 

produto (SARTORI; AMANCIO, 2012; TEIXEIRA; GARCIA, 2014). 

No Brasil, a região Norte apresenta consumo superior às outras regiões do país, em 

decorrência da oferta constante e preços atrativos dos peixes nessa região, sendo a principal 

fonte animal das populações locais. A pesca na região é uma das atividades mais difundidas, 

sendo uma prática cultural que está vinculada ao comércio, subsistência e lazer, sua grande 

difusão se deve à abundância de rios e lagos, espécies de peixes, ciclo hidrológico e clima 

(SANTOS; FERREIRA; VAL, 2010; LOPES; OLIVEIRA; RAMOS, 2016, LOPES et al., 

2020). 

Um dos locais de aquisição de pescados são os mercados públicos, estabelecimentos 

que reúnem um grande quantitativo de pessoas, exercendo papel socioeconômico importante 

para pequenos produtores e pescadores, já que oferecem um espaço fixo para realização da 

venda de suas produções, o que garante a manutenção da renda familiar (SANTOS et 

al.,2016). Porém, nos mercados, nem sempre as condições higiênico-sanitárias são as ideais, 

levando-se em consideração que, muitas vezes, são estabelecimentos que comercializam os 
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mais diversos tipos de alimentos, podendo ocasionar a contaminação cruzada dos mesmos 

(CAMPOS et al., 2016). 

As baixas condições higiênico-sanitárias que podem ocorrer em mercados públicos 

oferecem riscos aos consumidores, podendo provocar Doenças Veiculadas por Alimentos 

(DVA) (CAMPOS et al., 2016). Essas doenças, ocasionadas pela ingestão de alimentos 

contaminados, têm seus efeitos não apenas na saúde do consumidor, mas podem também 

trazer prejuízos econômicos e ocasionam a diminuição da confiança dos clientes pelos 

estabelecimentos alimentícios, além disso, está entre os maiores problemas sanitários no 

Brasil e no mundo (CAMPOS et al., 2016). 

As práticas de higiene são imprescindíveis durante todas as etapas do sistema de 

pesca, que vão desde a captura, até o armazenamento e venda, para que não ocorra 

contaminação cruzada no pescado, tendo em vista que isso acarretaria uma aceleração no 

processo de deterioração do produto, o que já pode ocorrer de forma mais rápida devido ao 

desgaste físico sofrido antes da morte dos pescados, temperaturas elevadas e falta de oxigênio 

(TEIXEIRA; GARCIA, 2014).  

As boas práticas acerca das questões higiênico-sanitárias pertinente a manipulação de 

alimentos são bastantes divulgadas e previstas em documentos oficiais de órgão de Vigilância 

Sanitária, como a resolução RDC Nº 216 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA, 2004), contudo sua aplicação é pouco eficiente, especialmente em locais com 

características mais informais como os mercados municipais e feiras livres (PAIVA et al., 

2018). 

Tendo em vista a importância econômica e nutricional da comercialização do pescado, 

principalmente em espaços públicos como os mercados municipais, e levado em consideração 

os riscos de contaminação alimentar presente nesses espaços, o presente trabalho tem como 

objetivo, avaliar as condições higiênico-sanitárias da comercialização de pescado no mercado 

municipal de Ourém, Pará. 

2. Metodologia 

Esta pesquisa foi realizada no mercado municipal de Ourém, Pará, em outubro de 

2020. A cidade localiza-se a aproximadamente 190 km da capital do Estado, Belém. Possui as 

seguintes coordenadas geográficas: Latitude 1° 32' 54'' Sul e Longitude 47° 6' 37'' Oeste 

(Figura 1). O município possui 561,710 km², com população estimada em 17.961 habitantes 

(IBGE, 2020). 
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Figura 1: Mapa de localização do Mercado de Peixes e Carnes de Ourém, Pará.  

 

Para avaliação das condições higiênico-sanitárias no comércio de pescados, foi 

aplicado um checklist elaborado com base na Resolução-RDC N° 216, de 15 de setembro de 

2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), contendo questões referentes a 

infraestrutura (instalações, equipamentos, móveis e utensílios), higienização do local e dos 

manipuladores, controle de vetores e pragas, manejo do pescado e embalagens, totalizando 24 

quesitos para verificação (Tabela 1). 

Tabela 1: Etapas e número de quesitos utilizados para a avaliação por checklist. 

ETAPAS ASPECTOS HIGIÊNICO-

SANITÁRIO 

Nº DE QUESITOS 

1 Infraestrutura 8 

2 Higienização 4 

3 Manipuladores 5 

4 Vetores e pragas 3 

5 Manejo e embalagens 4  

 Total 24 

Fonte:Os autores. 

 

A escolha dos locais para a aplicação do checklist ocorreu com base na autorização 

dos proprietários para que a avaliação fosse realizada, o que se deu por meio da assinatura de 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, onde constavam informações referentes aos 

aspectos gerais da pesquisa, bem como objetivos, identificação e contato dos pesquisadores. 
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Além do checklist para avaliação dos aspectos higiênico-sanitários, também foi realizado o 

registro das espécies de peixes comercializadas no local. Após a coleta, os dados foram 

computados no software Microsoft Excel® 2013, para a confecção de tabelas e gráficos. 

Os estabelecimentos foram classificados dentro de três grupos com base na 

conformidade com a resolução: 

● De 0 a 49,9% de itens atendidos, os estabelecimentos são classificados como Ruim no 

aspecto higiênico-sanitário;  

● De 50 a 74,9% de itens atendidos, os estabelecimentos são classificados como Regular 

no aspecto higiênico-sanitário;  

● De 75 a 100% de itens atendidos, os estabelecimentos são classificados como Bom no 

aspecto higiênico-sanitário.  

3. Resultados/Discussões 

No momento em que ocorreu a pesquisa haviam cinco boxes que comercializavam 

pescados, sendo um apenas de peixe salgado. Um funcionário da prefeitura é encarregado pela 

limpeza das áreas de circulação de pessoas dentro do mercado, enquanto que a limpeza dos 

boxes fica sob responsabilidade do seu respectivo proprietário. 

Em relação ao quesito Infraestrutura (instalações, equipamentos, móveis e utensílios 

utilizados), os boxes A e D apresentaram melhores resultados, tendo 37,5 % de conformidade 

com a Resolução-RDC N° 216/04 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

(Figura 2).  

 

Figura 2: Aspectos higiênico-sanitários da comercialização de pescado no mercado municipal de 

Ourém, Pará. 
Fonte: Os autores. 
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Esses estabelecimentos apresentaram problemas referentes ao tipo de piso utilizado, o 

qual apresenta espaços que podem acumular resíduos, além disso, o mercado não possui 

ventilação adequada que possibilite a renovação de ar no espaço. Resultados semelhantes 

foram encontrados por Silva-Júnior, Ferreira e Frazão (2018) na comercialização de Pescado 

da Feira do Produtor Rural do Buritizal, Macapá-Amapá, onde 37,2% dos boxes estão em 

conformidade no aspecto de infraestrutura, contudo, são feitos de madeira e em uma área 

onde são expostos a poeira e animais, o que expõe o produto ao ambiente, acelerando com 

isso seu processo natural de degradação.  

Sobre os aspectos de higienização, o boxe A apresentou 75% de conformidade, 

enquanto em manipuladores houve 60%, em vetores, os boxes C e E, apresentaram 33,3% de 

conformidade, sendo a etapa com menor porcentagem de itens atendidos nochecklist. Já o 

estabelecimento B apresentou 11,5% de itens atendidos referentes a infraestrutura e 60% em 

relação a Manipuladores, nos outros quesitos teve 100% de não conformidade. Além dos 

problemas presentes nos pontos A e D, no que se refere a infraestrutura, também há ausência 

de pia, o que compromete a higienização das mãos antes da manipulação do produto. 

 Os boxes apresentam bancada de azulejo, o que o torna um espaço mais propício a 

contaminações, podendo ocorrer o acúmulo de sujo e resíduos de pescado nos espaços entre 

os azulejos, esse tipo de material para o balcão está em desconformidade com a resolução no 

ponto 4.1.3, sendo indicado balcões de aço inoxidável, por apresentar uma superfície 

completamente lisa e sem presença de poros ou espaço que possam acumular sujidades que 

comprometam a higienização do espaço. Apenas três (60%) dos boxes apresentam a 

instalação física conservada (Figura 3).  

 

Figura 3: Um dos boxes do mercado de pescado de Ourém, Pará, sendo possível ver que as bancadas 

são de azulejo, além de partes do boxe estarem danificadas.  

Fonte: Os autores. 
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Em uma pesquisa realizada por Souza e Pontes (2020) em Mercados públicos da 

Cidade de Belém, Pará, também foram notados boxes de azulejos (38%), mas a maioria (51%) 

apresentavam balcões de aço inoxidável, como indicado pela ANVISA.  

Nenhum dos boxes apresentou a presença de lavatório exclusivo para a higiene das 

mãos, sendo que apenas os boxes A e D possuíam pia e a mesma era utilizada para a higiene 

das mãos, utensílios e pescado. Os manipuladores dos outros boxes faziam uso da água que é 

recolhida em uma caixa d'água antiga e mal conservada, que tem a função de reservatório de 

água, sendo inclusive desta água que o responsável da prefeitura por limpar a área utiliza em 

suas funções (Figura 4). 

 

Figura 4: Caixa d'água utilizada para recolher a água utilizada nos boxes que não apresentam água 

encanada. 

Fonte:Os autores. 

 

Os comerciantes utilizam tábua de madeira para cortar o pescado, sendo um material 

que sofre desgaste com o uso, além de poder soltar pequenos pedaços que podem 

comprometer a qualidade do pescado, o que está em desconformidade com a resolução no 

ponto 4.1.15, que indica que os utensílios utilizados na manipulação não podem transmitir 

substâncias tóxicas, odores, nem sabores, sendo mantidos em bom estado de conservação, 

além de serem resistentes à corrosão e a repetidas operações de limpeza e desinfecção. 

Devendo ser, portanto, de aço inoxidável, polietileno ou vidro, como aponta Souza e Pontes 

(2020) com base na resolução. 

Sobre os ralos, os mesmos se encontram mal conservados, estando enferrujados e em 

alguns trechos solto, junto a isso o piso da área de circulação das pessoas se encontra em 

péssima conservação, estando rachado em alguns trechos, sendo duas possíveis fontes de 

contaminação do pescado, pois os mesmos são expostos próximo aos ralos (Figura 5). Em 

outros estudos foram encontrados pisos em péssimo estado de conservação, com presença de 
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rachaduras, como no trabalho de Campos et al.,(2016). Os ralos são fontes de mal odores, 

sendo por meio deles que a água que escorre proveniente das caixas de isopor com gelo 

circulam pelo mercado e sai, indo para o ralo de esgoto na parte de trás do mercado, ademais 

seu espaçamento é pequeno o que contribui para que ocorra o acúmulo de água (Figura 6). 

 

 

Figura 5: Piso mal conservado e com presença dos ralos enferrujados, tendo peixe salgado sendo 

exposto próximo.  

Fonte: Os autores. 

 

Em um dos boxes (20%) é utilizada na saída das caixas de isopor baldes para recolher 

a água que escorre, junto com sangue e excrementos de peixe, o que faz com que apresente 

uma cor escura (Figura A). Essa água recolhida é despejada no momento de higienização do 

boxe no ralo, indo para o esgoto, contudo parte dessa água fica parada próximo a parte 

posterior do mercado, o que pode causar mal odor, atrair vetores de doenças, como ratos, além 

de ficar acumulada nas rachaduras do piso (Figura B). 

 

 

Figura 6: Baldes sendo utilizados para recolher o líquido que sai das caixas de isopor ( A ) e água proveniente 

dos ralos do mercado na parte externa do mercado, sendo uma fonte de atração de vetores de doenças, por se 

encontrar parada ( B ). 

Fonte: Os autores. 

 

(A) 

(B) 
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No mercado não há uma ventilação que garanta a renovação do ar e a manutenção do 

ambiente livre de elementos que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária do 

alimento, o que está em desacordo com a resolução no item 4.1.10. Apenas um dos boxes 

(20%) apresenta ventilador, e o mesmo não se encontra direcionado para o pescado, além de 

não estar em bom estado de conservação. 

A Etapa 3 que se refere aos manipuladores teve maior conformidade em relação às 

outras, apresentando 56% de conformidade com a resolução para o mercado municipal, sendo 

classificado como Regular. O estabelecimento D apresentou a melhor conformidade, 80%, 

sendo classificado como Bom. 

 No quesito referente a higienização das mãos, 60% dos manipuladores atenderam, 

contudo, apenas em 20% dos boxes há divisão de tarefas, tendo uma única pessoa responsável 

pela manipulação do pescado, o que é uma fator que contribui para que não ocorra 

contaminação cruzada do produto, nos demais não há uma separação entre as funções, mesmo 

quando há mais de uma pessoa responsável pelo boxe, em 40% dos estabelecimentos há 

apenas uma pessoa, que é responsável por tudo, o que torna possível a ocorrência de 

contaminação cruzada. 

A respeito da vestimenta, 100% dos manipuladores não apresentam uniforme 

específico completo para manipulação, apenas em 20% dos estabelecimentos há o uso de 

avental e botas, sendo utilizado boné como proteção dos cabelos, o que não impede que fios 

de cabelo entrem em contato com o pescado. Sendo o ideal a utilização de avental, toucas e 

luvas como formas de se evitar a contaminação do pescado (TEIXEIRA; GARCIA, 2014).  

Na pesquisa realizada por Silva-Júnior, Ferreira e Frazão (2018) houve 100% de não 

conformidade em relação aos manipuladores, que não fazem uso de uniformes específicos 

para essa função, além de utilizarem adornos, como pulseiras e anéis, junto a isso também 

apresentavam o hábito de fumar, o que são práticas inadequadas ao se trabalhar com 

alimentos, pois, pode levar a contaminação do produto. No mercado de Ourém não foi visto a 

utilização de adornos pelos manipuladores, em 80% dos pontos ocorre ações que podem 

contaminar os produtos comercializados, sendo elas falar durante o processo de manipulação 

e manipular dinheiro.  

Não foi observado a presença de animais dentro do mercado, mesmo o espaço tendo 

duas entradas que ficam abertas das 06:00 as 18:00 horas. Em todos os boxes havia a presença 

de grande quantidade de moscas em contato com o pescado, o que está em desacordo com a 

resolução RDC n °216/04 no item 4.3.1, em que as instalações devem estar livres de vetores e 

pragas. Na mesma resolução, nos itens 4.3.2 e 4.3.3 abordam a questão do uso de produtos 
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químicos, que podem ser utilizados no caso das ações de controle serem ineficiente, tomando 

cuidado antes e após a aplicação dos produtos químicos para que os mesmos não contaminem 

os alimentos, nesse aspecto higiênico-sanitário 40% dos boxes estão em desconformidade, 

pois, fazem uso de produtos químicos sem tomar medidas de prevenção à contaminação dos 

alimentos.  

Dos boxes 100% apresentam freezer que é utilizado tanto para armazenar gelo como 

para armazenar parte dos produtos comercializados. Sendo que 40% armazenam a matéria 

prima nele para que ela fique conservada e protegida do ambiente, o que evita a sua 

degradação. 

Apenas 20% dos boxes utilizam produtos de fácil higienização e que não contaminam 

o pescado. Somente 40% da amostra armazena os produtos de higiene em local protegido de 

contaminação, sendo esse lugar suportes na parede e os produtos são armazenados em caixas, 

os outros comerciantes colocam os produtos em baixo da bancada, o que deixa esses produtos 

em contato com poeira, calor, resíduos de peixes. Unicamente um dos estabelecimentos (20%) 

armazena as embalagens em local apropriado, limpo e longe de possíveis contaminantes, o 

restante não apresentam cuidado e as deixam em contato com objetos mal conservados, como 

caixas (Figura 9). Santos et al., 2016, mostra que apenas 11,8% dos boxes estão em 

conformidade sobre o armazenamento dos utensílios. 

 

 

Figura 9: Embalagem de Pescado mal armazenada 

Fonte:Os autores. 

 

Em relação a Conformidade geral dos boxes à Resolução-RDC N° 216/04, o boxe A 

teve 56,2% de conformidade com a resolução, apresentando o melhor resultado em relação 
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aos outros (Figura 10). O boxe B teve 14,5% de conformidade, enquanto os boxes C, D e E 

tiveram 24,7%, 38,5% e 19,7% de conformidade, respectivamente.  

 

 

Figura 10: Conformidade dos boxes em relação a Resolução-RDC N° 216 da ANVISA. 

Fonte:Os autores. 

 

O Mercado municipal de Ourém apresentou 30,7% de conformidade com a 

Resolução-RDC N° 2016, dados semelhantes aos encontrados por  Silva-Júnior, Ferreira e 

Frazão (2018), na Feira do Produtor Rural do Buritizal, Macapá-Amapá (43.86%), já Campos 

et al.,(2016), no Mercado Municipal de Guarapari-ES teve 40,28% de conformidade, e Silva-

Júnior, Barbosa e Monteiro, (2016), no Mercado de Pescado Igarapé das Mulheres, Macapá-

AP, foi obtido dos 66 boxes de comercialização de pescado 51,5% de adequação.  

A respeito da classificação dos boxes, com base na resolução, o boxe A foi 

classificado em regular, tendo apresentando o melhor resultado em relação aos outros (Quadro 

1). Os boxes B, C, D e E foram classificados como ruim. Em média, o mercado municipal 

apresentou apenas 30,7% de atendimento aos quesitos, sendo classificado como ruim. 

Quadro 1: Classificação dos boxes no aspecto higiênico-sanitário.  

Classificação 
Boxes 

 A B  C  D  E Mercado 

Bom (75-100%) - - - - - - 

Regular (50-74,9%) 56,20% - - - - - 

Ruim (0-49,9%) - 14,50% 24,70% 38,50% 19,70% 30,70% 
Fonte:Os autores.  

Os resíduos do pescado são recolhidos nos próprios boxes por volta das 11 horas, e são 

utilizados na produção de ração para alimentar Arapaimagigas (Schinz, 1822), conhecido 
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popularmente na região como Pirarucu, logo após isso, os boxes são limpos pelos 

comerciantes.  

Dos boxes visitados 80% comercializam pescado "in natura " e fazem uso de caixa de 

isopor com gelo para fazer a exposição do produto, sendo que as mesmas não são indicadas 

pela Resolução- RDC nº 216/2004 por apresentar porosidade, além de ser pouco resistente a 

corrosão no momento de higienização. Resultados diferentes em relação a Souza e Pontes 

(2020), onde 81% dos boxes colocavam o pescado em exposição nas bancadas. O pescado 

salgado é comercializado em 60% dos boxes e é exposto em papelão, cesto e vasilha de 

plástico, sendo a vasilha plástica mais indicada por ser fácil a higienização, com relação ao 

papelão e o cesto não há como ter um processo de higienização, além de deixarem o pescado 

mais exposto ao ambiente e a fatores que possam comprometer sua qualidade (poeira, vetores, 

calor, etc.).  

Com relação às espécies de pescado comercializadas, no dia da aplicação do checklist, 

haviam 22 espécies sendo comercializadas, algumas espécies se destacaram por estarem 

presentes em mais de um dos boxes (Quadro 2). Resultados semelhantes foram encontrados 

em Souza e Pontes (2020), onde as espécies de Gó e Dourada estavam sendo comercializadas 

em uma maior quantidade de boxes. 

Quadro 2: Principais peixes comercializados no mercado municipal de Ourém, Pará. 

Espécies 

Comercializadas 

Nome Científico Boxes 

Gó Macrodonancylodon (Bloch & Schneider, 

1801) 

A, C, D e E 

Uritinga Hexanematichthysproops (Valenciennes, 1840) A, B, C e E 

Dourada Brachyplatystomarousseauxii (Castelnau, 

1855) 

B, C e D 

Tainha Mugil spp. A, B e E 

Tambaqui Colossomamacropomum (Cuvier, 1816) A, B e C 

Fonte: Os autores, sendo os nomes científicos consultados em Silva et al. (2016) e Souza; Pontes (2020). 

 

Além dos peixes 40% dos vendedores comercializam camarão. Os pescados 

comercializados se encontram "in natura" e salgado; em 60% dos boxes são comercializados 

apenas peixes "in natura", enquanto em 40% são comercializados os dois tipos e 20% apenas 

peixe salgado. 

4. Conclusão 

O Mercado Municipal de Peixes de Ourém, Pará, se apresenta como um possível 

espaço de contaminação dos pescados comercializados, apresentando problemas relacionados 

as cinco etapas de verificação abordadas no checklist, o que pode ocasionar doenças aos 
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consumidores por meio do consumo de peixes contaminados em decorrência dos Aspectos 

Higiênico-Sanitários. 

Apenas um dos boxes foi classificado como Regular, o que evidencia a situação 

precária no Aspecto Higiênico-sanitário do mercado. O mercado de modo geral está 

classificado como Ruim, tendo obtido 30,7% de conformidade. Com relação a 

comercialização, ela ocorre tanto de peixes "in natura" como salgado, tendo variadas espécies 

sendo comercializadas, com destaque para algumas espécies que estavam presentes em um 

número maior de boxes, como, Gó, Uritinga, Dourada, Tainha e Tambaqui. 
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Resumo 

Este estudo objetivou caracterizar o perfil dos consumidores de carne caprina e ovina na região 

nordeste do Estado do Pará, a partir de variáveis relacionadas à preferência dos consumidores quanto à 

forma de consumo, local de aquisição, local de consumo, faixa etária e gênero dos entrevistados. 

Foram aplicados 130 questionários. Dentre os entrevistados 50,7% era do sexo masculino e 49,3% do 

sexo feminino. 83,7% com idade entre 18 e 30 anos, 13,8% entre 31 e 50 anos e 3,84% idade entre 51 

e 80 anos.  Dos entrevistados 61,5% afirmaram nunca terem consumido carne caprina e apenas 38,5% 

afirmaram que sim. Destes 38,5%, 57,8% afirmaram que gostaram da carne e 42,2% afirmaram que, 

após o consumo, não gostaram. Já em relação a carne ovina, dos entrevistados 55,4% nunca comeram 

carne ovina e 44,6% afirmaram que sim, Destes 59,8% gostaram do alimento e 40,2 não gostaram. 

Quanto a frequência de consumo 39% dos entrevistados nunca consome carnes, 44,7% raramente 

consome alguma das opções, 11,4% às vezes consome, 3,3% quase sempre consome e apenas 1,6% 

sempre consome. O local de compra apresentado com maior frequência por aqueles que consomem as 

carnes foram os supermercados 50,7%, feiras livres 11,9% e mercados públicos 14,9% apenas 22,4% 

dos entrevistados afirmaram comprar de outros locais como direto dos produtores, de amigos ou 

familiares. Os consumidores apontaram preferência de 46,5% pelo consumo das carnes quando 

assadas em panela e 38%. na forma de churrasco.  Apesar destes resultados verifica-se que o consumo 

das carnes de caprinos e ovinos ainda é baixo na região nordeste paraense. 

 
Palavras-Chave: Mercado Consumidor, Carne, Ovino/caprinocultura, Alimento 

 

 

Abstract 

This study aimed to characterize the profile of goat and sheep meat consumers in the northeastern 

region of the State of Pará, based on variables related to consumer preference regarding the form of 

consumption, place of purchase, place of consumption, age group and gender of the interviewees. . 

130 questionnaires were applied. Among the interviewees, 50.7% were male and 49.3% female. 

83.7% aged between 18 and 30 years old, 13.8% between 31 and 50 years old and 3.84% aged 

between 51 and 80 years old. Of those interviewed, 61.5% said they had never consumed goat meat 

and only 38.5% said they had. Of these 38.5%, 57.8% stated that they liked the meat and 42.2% stated 

that, after consumption, they did not like it. In relation to sheep meat, 55.4% of the interviewees never 

ate sheep meat and 44.6% said yes, Of these 59.8% liked the food and 40.2 did not. As for the 
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frequency of consumption, 39% of respondents never consume meat, 44.7% rarely consume any of the 

options, 11.4% sometimes consume, 3.3% almost always consume and only 1.6% always consume. 

The place of purchase most frequently presented by those who consume meat was supermarkets 

50.7%, open markets 11.9% and public markets 14.9%, only 22.4% of respondents said they bought 

from other places as direct from producers, friends or family. Consumers indicated a 46.5% preference 

for meat consumption when roasted in a pan and 38%. in the form of barbecue. Despite these results, it 

appears that the consumption of goat and sheep meat is still low in the Northeast region of Pará. 

 
Keywords: Consumer Market, Meat, Sheep / Goats, Food 

 

 

1. Introdução 

A produção de alimentos é uma das atividades econômicas mais importantes para a 

humanidade, levando-se em consideração que as previsões sobre o crescente aumento 

populacional indicam 215,3 milhões de habitantes no Brasil e 10 bilhões no mundo, a serem 

alimentados no ano de 2050. Diante da atual situação do agronegócio brasileiro, surgem 

inúmeras possibilidades de comercialização de produtos para suprir as necessidades de 

alimentação. Hoje o mercado de ovinos e caprinos surgem como complemento se comparados 

ao consumo da carne bovina, sendo nutritiva e de boa aceitação pelos consumidores. 

(ESTURRARI, 2017) 

A ovino/caprinocultura é de fundamental importância econômica no cenário mundial, 

nacional e em particular no desenvolvimento socioeconômico de algumas regiões, como o 

nordeste brasileiro. A atividade está diretamente relacionada com criação de emprego e 

geração de renda, fatores determinantes para qualidade de vida do homem no campo. As 

propriedades do Brasil caracterizam-se por disporem de pequenas áreas que inviabilizariam a 

produção de bovinos, assim como, é possível a criação de caprinos e ovinos, cuja exploração 

atua como agente facilitador em locais com condições edafoclimáticas limitantes a exploração 

de outras atividades econômicas (NOGUEIRA FILHO e KASPRZYKOWSKI, 2006). 

 Apesar da importância que o mercado das carnes caprina e ovina representam, 

principalmente na região do Nordeste brasileiro, existe um baixo conhecimento da atual 

dimensão e potencial desse mercado, assim como suas exigências e pontos de 

estrangulamento na esfera do agronegócio (WANDER; MARTINS, 2005). 

Apesar do mercado de carne de caprinos e ovinos obter crescimento nos últimos anos 

(SANTOS, et al., 2008), o setor de produção desse alimento e o mercado consumidor ainda é 

bastante reduzido, pois além da culinária ser restrita, há uma oferta inconstante por parte dos 
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açougues e supermercados, uma má apresentação do produto e excesso de gordura nas 

carcaças (GOIS et al., 2018). 

A cadeia da carne ovina é considerada desestruturada e com baixa coordenação, que 

ocorre devido à falta de comunicação entre os elos que compõem o complexo, e ainda, pela 

falta de padronização e a abertura para caminhos alternativos para a comercialização 

(CANOZZI et al., 2013). Isso se dá pela falta de utilização de práticas e ferramentas 

estratégicas para a coordenação empresarial, com o intuito de melhorar a segurança alimentar, 

a qualidade e o padrão dos produtos, para ampliar o mercado consumidor e atender as 

exigências que os consumidores impõem ao fortalecimento do complexo produtor (SAAB et 

al., 2009; BANKUT et al., 2013). 

Segundo Castro Júnior, 2017, o mercado cada dia segue maior exigência e por isso o 

mercado deve oferecer produtos de melhor qualidade para torna-los substitutos em potencial, 

ante os produtos de origem bovina. Esses produtos possuem potencial de competição para 

ganhar a preferência da população, porém, ainda não ocorre em muitos estados, pois, a oferta 

da carne é baixa e não atende as exigências de qualidade impostas pelo mercado, sendo um 

dos maiores problemas na comercialização da carne desses animais, diferente do leite e 

derivados de caprinos e ovinos que têm demandado grande interesse no mercado, dado as suas 

propriedades.  

Durante muitos anos a comercialização da carne caprina e ovina foi desorganizada, 

com abates realizados clandestinamente e de forma incorreta, levando a comercialização de 

carnes com qualidade inferior, criando uma imagem desfavorável ao produto. Hoje ainda 

ocorre esse desajuste, no entanto, o incentivo para que haja planejamento adequado tem 

melhorado as condições de produção. O processo inicia por um estudo de mercado, e esta 

avaliação deve incluir maneiras atrativas de como conquistar o consumidor que 

tradicionalmente não consome carne caprina ou ovina. Conquistar significa investir em um 

sistema de produção que possibilite a obtenção do produto com as qualidades exigidas. 

(PESSOA, et. al., 2018) 

Deve-se ainda, investir no marketing, focando principalmente nos benefícios que 

podem proporcionar, como sendo reconhecidas como uma das carnes vermelhas de menor 

teor de colesterol e preferidas pela qualidade de boa digestibilidade (CARNEIRO et al., 

2012). 
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O desconhecimento do comportamento do mercado dificulta o planejamento dos 

produtores rurais quanto à escala de produção e características do produto necessárias para 

atender à demanda. Este fato compromete os resultados econômicos dos sistemas de produção 

(CARVALHO et al., 2016). 

Em virtude das exigências do mercado, torna-se cada vez mais necessário identificar 

os diferentes perfis de exigência do consumidor. Para isso, se faz necessárias pesquisas com 

esse enfoque, visando atender às demandas, com base na realidade local. (CASTRO JÚNIOR, 

2017) 

Dessa forma, o objetivo do presente artigo é caracterizar o perfil dos consumidores de 

carne caprina e ovina na região nordeste do estado do Pará, a partir de variáveis relacionadas à 

preferência dos consumidores quanto à forma de consumo, local de aquisição, local de 

consumo, faixa etária e gênero dos entrevistados. 

 

2. Metodologia 

A pesquisa foi desenvolvida na região nordeste paraense e constou de aplicação de 

formulários, análise estatística dos dados coletados e interpretação dos resultados.  O 

questionário foi composto por perguntas semiestruturadas relacionadas ao perfil e a 

periodicidade do consumo de carne caprina e ovina.  

Foram aplicados 130 formulários nas cidades de Castanhal, Cametá, Bragança, 

Tailândia, Moju, Igarapé-Miri, São Miguel do Guamá, Acará, Capitão Poço, vigia, Baião, 

Curuçá, Igarapé-Açu, Irituia, São Domingos do Capim, Mãe do Rio, Maracanã, Marapanim, 

Santa Maria do Pará, Santa Luzia do Pará, Bonito, São Francisco do Pará, Nova Timboteua, 

Santo Antônio do Tauá, Capanema e Tomé-Açu durante o mês de junho de 2020. 

O questionário foi aplicado por meio de plataforma digital, para facilitar a obtenção 

das informações. A amostragem realizada na pesquisa foi por cota não representativa. 

As perguntas permitiram analisar o perfil do consumidor, incluindo: o sexo, idade, 

município de origem, consumo, apreciação da carne, frequência de consumo, local de compra, 

tipo de preparo, e influência da propaganda circulante. 

Para tabulação dos dados, foi feito o uso de planilha da Office da Microsoft Excel 

(2013), sendo os resultados expressos em porcentagens. 
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3. Resultados/Discussões 

De acordo com os dados coletados pode-se constatar que a maioria dos entrevistados 

50,7% são do sexo masculino e 49,3% do sexo feminino. Dos entrevistados, 83,7% 

apresentou idade entre 18 e 30 anos, 13,8% com idade entre 31 e 50 anos e 3,84% com idade 

entre 51 e 80 anos. 

Quando questionados sobre o consumo de carne caprina, 61,5% afirmaram nunca 

terem consumido carne caprina e apenas 38,5% afirmaram consumir, dos 38,5%, 57,8% 

afirmaram gostar da carne e 42,2% afirmaram que após o consumo não gostaram. Em relação 

a carne ovina foram observadas poucas diferenças, entre os entrevistados. Destes 55,4% 

nunca comeram carne ovina e 44,6% afirmaram ter consumido. Entre os que consumiram, 

59,8% gostaram do alimento e 40,2% não gostaram. Tais resultados divergem do encontrado 

por Pessoa, et.al, (2018), que em estudo sobre o mercado consumidor de carne caprina e ovina 

no município de Olho D‘Água-PB constatou que 62,5% dos entrevistados já consumiram ou 

consomem carne caprina e/ou ovina e apenas 37,5 não consomem. 

Levando em consideração o local de consumo informado pelos entrevistados 20,33% 

afirmaram ter consumido ou consomem na casa de amigos, 16,7% na casa de familiares, 

34,7% em sua própria casa e 27,8% em restaurantes ou churrascarias, vale  ressaltar que os 

entrevistados que responderam esta opção, o consumo não foi feito dentro da região estudada. 

Melo, et. al. (2020) em estudo semelhante, somente na cidade de Capanema-PA constatou que 

dos entrevistados questionados sobre o local de consumo, uma maior proporção relatou que 

frequentemente consome em sua própria casa 75,21% ou restaurante 22,31%. Estudo de 

Andrade, em 2017, também encontrou maior preferência de consumo em casa e a proporção 

do consumo em restaurantes foi menor. Castro Júnior (2017), por sua vez, em seus estudos 

sobre o consumo de carne caprina e ovina na região metropolitana do Recife-PE, observou 

que 46,3% dos entrevistados costumam consumir a carne em casa, 20,4% informaram que 

consomem costumeiramente em casa de familiares e restaurantes, 10,5% relataram que 

costumam consumir a carne caprina ou ovina em casa de amigos e um menor percentual dos 

consumidores 2,5% relatou consumir em outros locais não especificados. Essas informações 

concordam parcialmente com os resultados da presente pesquisa. 

Quanto a frequência de consumo, 39% dos entrevistados nunca consomem nenhuma 

das carnes especificadas, 44,7% raramente consome alguma das opções, 11,4% às vezes 

consome, 3,3% quase sempre consome e apenas 1,6% sempre consome. 

Pessoa, et. al. (2018) em seu estudo, apresenta resultado discordante onde 53% dos 

entrevistados afirmaram que sempre consomem as carnes semanalmente. Porém, o resultado é 
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semelhante ao encontrado por Melo, et. al. (2020) em Capanema-PA onde constatou que a 

frequência de consumo de carne caprina e/ou ovina pelos entrevistados, é realizada de forma 

esporádica 63,51% ou mensalmente e 17,57% indicando baixo consumo. 

O local de compra apresentado com maior frequência por aqueles que consomem as 

carnes especificadas foram 50,7% em supermercados, 11,9% em feiras livres e 14,9% em 

mercados públicos.  Apenas 22,4% dos entrevistados afirmaram comprar em outros locais, 

como: direto dos produtores, de amigos ou familiares. Tais resultados diferem, em parte, do 

resultado obtido por Carvalho, (2011) que analisando o perfil do mercado consumidor de 

carne caprina e ovina no Cariri-CE constatou que o local de compra mais frequente entre os 

consumidores são: 56,3% os açougues, 22,5% supermercado e 11,1% feiras-livres.  Silva et 

al. (2012) em Andorinha-BA, verificaram que dos entrevistados, 32,86% preferem adquirir as 

carnes em açougues/frigoríficos, 25,72% compram em feiras livres, 14,28% adquirem a carne 

em supermercados e diretamente do produtor e 12,86% dos entrevistados compram em 

mercados públicos. 

Os consumidores apontaram preferência majoritária pelo consumo das carnes, da 

forma assada em panela, por volta de 46,5% e na forma de churrasco apenas 38%, conforme a 

TABELA 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firetti et al. (2017) em estudo realizado em oito cidades constatou que a forma de 

preparo preferida é a assada em panela 87,3%, Felisbino (2019) no Estado de Santa Catarina 

constatou que o churrasco é a forma mais expressiva de consumo destes produtos,  resultados 

esses que assemelham-se em partes com os dados obtidos este trabalho. 

De acordo com Jesus Junior (2010) a carne ovina apresenta boa textura, elevado valor 

nutritivo com alto teor de proteínas, vitaminas e minerais, além de ser de fácil digestibilidade. 

Quando comparada a carne bovina, suína e aves, se mostra um pouco mais calórica, com 

maior teor de gordura. A carne de caprinos também é considerada de alto valor nutritivo, com 

elevado teor proteico, minerais e vitaminas, é magra, com baixa quantidade de gordura e 

TABELA 1: Preferências dos consumidores quanto ao preparo das carnes 
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colesterol, de fácil digestibilidade e boa textura. 

Madruga et al. (2005) avaliando as características qualitativas de caprinos mestiços e 

da raça Bôer concluíram que ambos presentaram bom valor nutricional, com baixos teores de 

gordura e elevado teor de proteína, além de excelentes características sensoriais.  

No entanto, 90% dos entrevistados nesta pesquisa declararam não conhecer nenhum 

dos benefícios proporcionados pelo consumo da carne caprina e ovina, quando perguntados 

sobre o conhecimento das qualidades nutricionais: 64,6% afirmam não conhecer nenhuma das 

qualidades, quando apenas 35,4% declaram conhecer ao menos uma das qualidades. 

Em relação ao preço da comercialização das carnes, os entrevistados declaram estar 

dispostos a pagar preços que podem variar de R$ 7,50 a R$ 60,00 dependendo da qualidade 

do corte do produto. Tais valores estão muito acima dos relatados por Bento, et. al. (2014) que 

em estudo realizado no município de Sinop-MT pode observar que o preço de 

comercialização da carne de animais abatidos varia entre R$ 7,00 e 12,00 reais. 

Cuenca et al. (2008) em Salvador-BA, identificaram: R$12,00; R$7,00; R$10,00; 

R$9,50 ou R$9,00. Os mesmos autores verificaram no estado de Sergipe os seguintes preços: 

R$7,00; R$8,00; R$6,00; R$6,50; R$7,50; e R$5,00. Martins et al. (2008) no estado de 

Alagoas, constataram os seguintes preços para o kg de carne ovina: R$12,00; R$9,00; 

R$10,00; R$13,00; R$9,50; e R$12,50. Em se tratando da opinião dos consumidores sobre o 

preço pago pelas carnes caprina e ovina em Salvador, Cuenca et al. (2008) identificaram que a 

maioria destes o considerou regular, bom ou ruim. Em Sergipe, os mesmos autores e Martins 

et al. (2008), em Alagoas, verificaram que o preço era considerado pela maior parte dos 

consumidores bom ou regular. (CARVALHO, et. al. 2016) 

Para fins de comparação os valores citados na cidade acima estão em média quatro 

vezes menor do preço máximo de pagamento estipulado pelos entrevistados na região de 

abrangência da pesquisa. 

Outro fator importante analisado nesta pesquisa foi a relação entre preço e qualidade 

do produto em relação as outras carnes, onde 46,2% afirmaram que comprariam a carne 

caprina e/ou ovina pela sua qualidade mesmo ela custando mais que  as outras. 

 
TABELA 2: Intenção de compra pela qualidade da carne desconsiderando o valor 
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Por outro lado, a busca pela inovação nesse mercado consumidor ainda é baixa, 

investir na divulgação do produto é essencial. Dos entrevistados 87,7% afirmaram nunca ter 

visto nenhum tipo de propaganda sobre a valorização e o consumo da carne ovina e caprina, 

enquanto 13,3% afirmam ter visto somente nos locais de venda. Porém, 76,9% afirmam que 

uma maior divulgação do produto aumentaria o consumo. Corroborando, Melo, et. al. (2020) 

afirmam que há a necessidade de maior divulgação e fortalecimento desse mercado. 

 

4. Considerações Finais ou Conclusão 

As carnes ovina e caprina são pouco consumidas na região nordeste do Pará, visto que, 

a maioria dos consumidores afirmam nunca ter consumido nenhuma das duas opções 

especificadas. O baixo consumo pode ser caracterizado pela falta do hábito da população em 

consumir tais produtos e também pela baixa disponibilidade do produto no mercado. No 

entanto, faz-se necessária a regularização da oferta destes produtos para atender potenciais 

demandas do mercado. Os preparos das carnes mais apreciados são: assada em panela e na 

forma de churrasco. Por outro lado, a ausência de abatedouros regulamentados para a espécie 

leva a baixa credibilidade da população em consumir carne sem a garantia da inspeção federal 

e estadual. 
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Resumo 

O Ajurú é um fruto tropical consumido no Brasil em sua forma in natura, em outros países como o 

México, é industrializado na forma de conserva e doce em calda. O presente estudo teve como 

objetivo elaborar um fermentado alcoólico, utilizando como matéria-prima a polpa integral do ajurú, 

bem como avaliar as características físico-químicas e a quantificação de compostos bioativos da 

matéria-prima e produto final. Os frutos foram obtidos no município de Soure e levados ao 

Laboratório de Tecnologia de Alimentos da Universidade do Estado do Pará, onde foram sanitizados e 

processados para a obtenção do mosto. As análises realizadas foram umidade, acidez total, pH, sólidos 

solúveis, cinzas e lipídios para a polpa do fruto, para o fermentado foram realizadas análises de 

umidade, acidez total, acidez fixa, acidez volátil, sólidos solúveis, pH, extrato seco, teor alcoólico e 

cinzas. Também foram realizadas quantificação de compostos fenólicos totais e antocianinas. Os 

resultados obtidos para a caracterização físico-química da polpa de ajurú foram satisfatórios. Os 

resultados obtidos para o fermentado alcoólico estão de acordo com os limites estabelecidos pela 

legislação, com exceção da acidez total titulável. A quantificação de compostos bioativos no 

fermentado de ajurú apresentou valores significativos, conferindo ao produto valor nutricional.  

 
Palavras-Chave:fruto tropical, compostos bioativos, processo fermentativo, valor nutricional. 

 
Abstract 

Ajurú is a tropical fruit consumed in Brazil in its in natura form, in other countries such as 

Mexico, it is industrialized in the form of preserve and sweet in syrup. The present study 

aimed to elaborate an alcoholic fermented, using as raw material the whole pulp of the ajurú, 

as well as to evaluate the physicochemical characteristics and quantification of bioactive 

compounds of the raw material and final product. The fruits were obtained in the municipality 

of Soure and taken to the Food Technology Laboratory of the State University of Pará, where 

they were sanitized and processed to obtain the must. Theanalyses were moisture, totalacidity, 
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pH, soluble solids, ash and lipids for the fruit pulp, for the fermented, moisture, total acidity, 

fixed acidity, volatile acidity, soluble solids, pH, dry extract, alcohol content and ash were 

performed. Total phenolic compounds and anthocyanins were also quantified. The results 

obtained for the physicochemical characterization of ajurú pulp were satisfactory. The results 

obtained for the alcoholic fermented were within the limits established by the legislation, 

except for the totaltitratable acidity. The quantification of bioactive compounds in fermented 

ajurú presented significant values, giving the product nutritional value. 

 
Keywords: tropical fruit, bioactive compounds fermentative process, nutritional value. 

 

 

1. Introdução 

O ajurú (Chrysobanalusicaco) é um fruto de aparência arredondada, cuja coloração vai 

de branco-creme até um tom quase preto; possui polpa branca, esponjosa, de sabor adocicado, 

sendo bastante adstringente quando o fruto não se encontra totalmente maduro (AGUIAR; 

SABAA-SRUR; SAMICO, 2011). A polpa do ajurú possui em sua composição nutricional 

alto teor de minerais, como cálcio, ferro e manganês, além de possuir microminerais, como 

selênio, cromo e cobre, os quais apresentam atividade antioxidante.  No Brasil, o fruto 

geralmente é consumido in natura, porém em outros países como o México, o mesmo possui 

grande importância econômica, uma vez que é industrializado em forma de conservas e doces 

em calda.  

Fermentado de fruta é a bebida que possui graduação alcoólica de 4 a 14% em volume, 

a 20° C, obtida pela fermentação alcoólica do mosto advindo de uma fruta sã, fresca e madura 

de uma única espécie, do suco integral ou concentrado, ou da polpa, podendo ser adicionado 

de água (BRASIL, 2009). Os ingredientes utilizados para produzir o fermentado de frutas 

dividemse em ingredientes básicos (mosto de fruta sã, fresca e madura) e ingredientes 

opcionais (água e açúcar) (BRASIL, 2008).  

A fermentação alcoólica é um processo utilizado na elaboração de bebidas alcoólicas, 

sendo os açúcares solúveis presentes nas matérias-primas convertidos em etanol e gás 

carbônico. Este processo produz bebidas que apresentam teor alcoólico próximo a 15%, 

devido a inativação das enzimas que são excretadas pelas leveduras durante o processo 

fermentativo, o que gera bebidas muito aquosas (LIMA; MELO FILHO, 2011).  

 Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo elaborar um fermentado 

alcoólico, utilizando como matéria-prima a polpa integral do ajurú, bem como avaliar as 

características físico-químicas e a quantificação de compostos bioativos da matéria-prima e 

doproduto final.  
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2. Metodologia 

Os frutos de ajurú foram obtidos em uma propriedade localizada no município de 

SourePará, e transportados até o Laboratório de Tecnologia de Alimentos da Universidade do 

Estado do Pará, Campus XIX, Salvaterra-Pará, no qual foram lavados para retirada do excesso 

de sujidades e sanitizados em água clorada, na concentração de 150 ppm, em seguida 

enxaguados para retirada do cloro residual.   

 

2.1 Obtenção do mosto  

O processo de elaboração do fermentado está sendo apresentado no Fluxograma 1.  

Fluxograma 1. Elaboração do fermentado de ajurú 

 

 

 

 

Homogeneização da polpa integral do ajurú 

Filtragem 

Correção do mosto

Pasteurização do mosto 

Resfriamento 

Preparo do pé de cuba

Processo de fermntação 

Filtragem a vácuo e sedimentação 

Filtragem 

Envase

Refrigeração 
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Para a etapa de preparo do mosto, foram utilizados 429 g de polpa integral de ajurú 

(polpa + casca), a qual foi homogeneizada em liquidificador industrial com o auxílio de 1000 

mL de água mineral potável. Após o processo de obtenção do mosto, o mesmo foi filtrado em 

peneira de aço inoxidável previamente higienizada, para obtenção do suco integral. Em 

seguida, foi realizada a verificação do teor de sólidos solúveis (°Brix) do mosto, com o 

auxílio de refratômetro manual, para efetuar a correção do mosto, para tal, foi utilizada 

solução de sacarose comercial. 

Para a etapa de preparo do pé de cuba foi utilizada levedura comercial 

Saccharomyces cerevisae(Fleischmann
®

), na concentração de 0,01 g/L, a qual foi diluída em 

100 mL do mosto previamente pasteurizado e resfriado para sua ativação, em temperatura 

ambiente. Incorporado ao restante do mosto foi transferido para um recipiente de polietileno 

previamente higienizado e se deu início ao processo de fermentação, que ocorreu a 

temperatura ambiente durante 5 dias. Ao final do processo, o fermentado foi filtrado a vácuo e 

logo após, levado a B.O.D para sedimentação dos produtos sólidos provenientes do processo 

de fermentação, por 24 h, a 12 °C. 

Passadas as 24 horas, o fermentado foi novamente filtrado e acondicionado em 

recipiente de vidro, previamente higienizado, sendo novamente pasteurizado (70 °C por 15 

minutos), em seguida, o mesmo foi acondicionado sob refrigeração até o momento de 

realização das análises. 

 

2.2 Análises físico-químicas  

 Para a polpa de ajurú foram realizadas análises de pH, acidez total titulável, sólidos 

solúveis (°Brix), umidade e cinzas segundo a metodologia do Instituto Adolfo Lutz (2008) e 

lipídios, realizada segundo a metodologia proposta por Bligh e Dyer, adaptado de Brum et al 

(2009). Para o fermentado foram realizadas as análises de pH, acidez total, acidez fixa, acidez 

volátil, resíduo seco e teor alcoólico, de acordo com a metodologia do Instituto Adolfo Lutz 

(2008) em triplicata. 

 

2.3 Quantificação de compostos fenólicos e antocianinas totais  

Para a análise de compostos fenólicos se utilizou o método espectrofotométrico de 

Folin-Ciocalteu (Singleton e Rossi 1965) descrito por Silva et al. (2007), sendo a leitura de 

absorbância realizada em espectrofotômetro a 760 nm. Os resultados foram expressos em 
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miligrama de equivalente ácido gálico por grama (mg EAG g-1).  Para a determinação de 

antocianinas totais, se utilizou a metodologia proposta por Fuleki e Francis (1968) e revisado por 

Lee e Francis (1972), sendo a leitura realizada em espectrofotômetro a 535 nm. 

 

2.4 Análise estatística 

Os dados obtidos foram analisados utilizando-se o programa Microsoft Excel (2010), 

para calcular as médias e desvios padrão. Para os resultados obtidos na quantificação de 

compostos fenólicos totais foi realizado teste de Tuckey  a 5 %. 

 

3. Resultados/Discussões 

Os resultados obtidos para a caracterização físico-química da polpa de ajurú estão 

apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1. Caracterização físico-química da polpa de ajurú. 

Parâmetros avaliados Resultados médios 

Umidade (%) 86,78 ± 0,34 

Acidez total titulável (%) 1,60 ± 0,10 

pH 5,38 ± 0,01 

Sólidos solúveis (°Brix) 4,67 ± 0,58 

Cinzas (%) 0,39 ± 0,09 

Lipídeos (%) 2,37 ± 1,12 

Fonte: Autores, 2018. 

O percentual de umidade encontrado para a polpa de ajurú foi superior ao valor obtido 

por Aguiar; Sabaa-Srur e Samico  (2011), o qual obteveram 84,40 % ao avaliar as 

características físico-químicas de frutos de ajurú  provenientes de Arraial do Cabo (RJ). Para 

acidez total titulável, o resultado obtido foi superior ao obtido por Aguiar Sabaa-Srur e 

Samico (2011), o qual obteveram percentual de acidez de  0,55 %.A acidez é um importante 

parâmetro na apreciação do estado de conservação de produtos alimentícios, pois produtos 

mais ácidos são, naturalmente, mais estáveis, quanto à deterioração (CHITARRA e 

CHITARRA 2005). 
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O valor de pH encontrado foi baixo em relação ao obtido por Aguiar;Sabaa-Srur e 

Samico (2011), com valor de 5,64, já Araújo (2012) obteve 5,50, valores próximos ao obtido 

no presente trabalho. O valor obtido para este parâmetro indica que o ajurú pode ser 

classificado como fruto de baixa acidez, pois apresenta pH superior a 4,5. O resultado obtido 

para sólidos solúveis se mostrou inferior ao resultado encontrado por Araújo (2012), que ao 

avaliar frutos de ajurú de diferentes genótipos coletados em Alagoas obteve 14,813 °Brix. A 

diferença entre tais valores se deve, em grande parte a diferença entre o ambiente no qual 

foram cultivados, estágio de maturação dos frutos, entre outros. 

O percentual de cinzas foi inferior ao resultado obtido por Aguiar;Sabaa-Srur e 

Samico (2011), o qual obtiveram 0,64 %. As cinzas em alimentos se referem ao resíduo 

inorgânico remanescente da queima da matéria orgânica, sem sobra de carvão. A composição 

das cinzas depende da natureza do alimento e do método de determinação utilizado (CECCHI, 

2003) e  corresponde à quantidade de substâncias minerais presentes nos alimentos, devido às 

perdas por volatilização ou mesmo pela reação entre os componentes e são consideradas como 

medida geral de qualidade e frequentemente utilizadas como critério na identificação dos 

alimentos (CHAVEZ et al, 2004).  

O percentual de lipídios obtido foi superior ao obtido por Aguiar;Sabaa-Srur e Samico 

(2011), que quantificaram 0,85 % ao analisarem frutos de ajurú. Os autores afirmaram que 

embora o Ajuru não seja um fruto rico em lipídeos o seu perfil de ácidos graxos deve ser 

considerado, principalmente quanto aos seus ácidos graxos prevalentes, o esteárico e o oleico, 

conhecido como ω-9, sendo que o primeiro não possui influência sobre as lipoproteínas 

sanguíneas e o segundo relacionado com baixos níveis de colesterol sanguíneo e da doença da 

arteriocoronária.  

Na tabela 2 são apresentados os resultados obtidos para a caracterização físico-

química do fermentado de ajurú. 

Tabela 2. Caracterização físico-química do fermentado de ajurú 

Parâmetros  Fermentado alcoólico  BRASIL, 2008 

Umidade (%) 98,89 ± 0,85 - 

Acidez total titulável (meq/L) 12,87 ± <0,01 50 (mín.) e 130 (máx) 

Acidez fixa (meq/L) 0,20 ± 0,12 30 
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Acidez volátil (meq/L) 1,58 ± 0,01 20 

pH 3,57 ± 0 - 

Sólidos solúveis (°Brix) 5 ± 0 - 

Extrato seco (g/L) 0,56 ± 0,01 - 

Teor alcoólico (°GL/ 20°C) 8± <0,01 4 (mín.) e 14(máx.) 

Cinzas (%) 0,12 ± 0  - 

Fonte: Autores, 2018. 

O percentual obtido para acidez total titulável se mostrou fora do limite mínimo 

preconizado pela legislação; Ferri e Saguin (2014) obtiveram o valor de 0, 53 %, ao realizar a 

caracterização físico-química de fermentado de amora preta, valor este inferior ao obtido 

neste estudo e também fora da legislação. 

O percentual de acidez fixa se apresentou baixo em relação ao limite mínimo 

estabelecido pela Instrução Normativa Nº 64 (BRASIL, 2008). A acidez volátil se apresentou 

em conformidade com o limite máximo preconizado pela legislação; segundo Marinho, 

Rodrigues e Siqueira (2009), um valor elevado de acidez volátil indica que houve 

contaminação por bactérias acéticas, fazendo do mesmo um dos parâmetros de indicação de 

qualidade na produção de bebidas fermentadas. 

O pH obtido foi superior ao encontrado por Ferri e Saguin (2014), o qual obtiveram 

3,05 para o fermentado de amora preta; já Neves (2016) obteve valor de ph 3,09, também 

baixo em relação ao obtido no presente estudo. Segundo Ferri e Saguin (2014), quando há 

pouca variação entre os valores de pH e acidez, o processo de fermentação ocorreu de 

maneira adequada e sem a possível interferência de contaminantes, como por exemplo, as 

bactérias produtoras de ácidos orgânicos, o que torna, deste modo o pH também um 

parâmetro de controle de qualidade na produção de bebidas fermentadas. 

A quantificação de sólidos solúveis foi igual a obtida por Ferri e Saguin (2014), que 

também obtiveram 5 °Brix ao caracterizar o fermentado de amora preta; o teor de sólidos 

solúveis em fermentados auxilia na indicação do consumo de açúcares no mosto, sendo um 

fator determinante para o término da fermentação. O valor quantificado para extrato seco total 

se mostrou baixo em comparação aos teores obtidos nos estudos de Santos (2016), que 

avaliou a caracterização físico-química de quatro formulações de fermentado de jabuticaba, 

obtendo valors entre 31,96 g. L
-1

 a 35,11  g. L
1-

. Segundo a autora, este parâmetro pode estar 
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associado de compostos restantes após o produto passar por processo de evaporação ou 

destilação.  

O teor alcoólico se mostrou em conformidade com os limites estabelecidos na 

legislação para fermentados de frutas; Silva et al obteve valores em torno de 10 a 20,6 °GL 

para fermentados de jabuticaba produzidos em diferentes safras. O teor de cinzas obtido foi de 

0,12 %; segundo Santos (2016), as cinzas constituem parte da matéria inorgânica que 

permanece após a incineração do vinho, sendo um parâmetro que pode auxiliar em alguns 

casos na detecção de água ou açúcar ao produto, o que caracteriza fraude. 

Os valores obtidos para quantificação de compostos bioativos do ajurú são 

apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3. Compostos bioativos na polpa e no fermentado de ajurú 

Compostos analisados  Polpa  Mosto inicial  Mosto final  

Compostos fenólicos 

(mg EAG g) 

453,65 ± 4,04
a 

130,79 ± 19,75
c 

167,30 ± 13,02
b 

Antocianinas (mg 

/100g) 

79,52  ± 1,78
a 

74,78 ± 2,39
a 

81,56 ± 1,16
a 

Médias seguidas por letras distintas na mesma linha diferem entre si (teste de Tukey, p ≤ 0,05). 

 

Em relação aos valores obtidos para compostos fenólicos, pode-se observar que que 

houve diferença significativa entre os valores obtidos para a polpa do fruto in natura e para o 

mosto inicial e final.  Os valores obtidos para o mosto inicial e final apresentam um 

decréscimo, o que pode ser justificado pelo processo de fermentação. Neves (2016) ao 

analisar bebidas fermentadas e licores produzidos com jabuticaba obteve uma quantificação 

de compostos fenólicos totais variando em torno de 684,44 mg/L a 1087,40 mg/L, valores que 

se mostram superiores aos obtidos no presente estudo. 

Em relação as antocianinas totais, não houve diferença significativa entre os valores 

quantificados.  A polpa de ajurú apresentou teor de 79,52 mg/100g, que se mostrou inferior ao 

descrito na literatura (958 mg de equivalente a cianidina-3- glucosídeo/100 g de fruta 

liofilizada), segundo Sousa de Brito et al., (2007). Marques (2016), obteve em seu estudo 

valor significativo de antocianinas em polpa de ajurú liofilizada (1015 mg equivalente de 

cianidina 3-glucosídeo/100 g de fruta liofilizada), sendo este valor superior ao obtido no 

presente artigo. Observa-se que há uma diferença entre os valores obtidos para mosto inicial e 
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mosto final, onde há um aumento na concentração de antocianinas, o que pode ser explicado 

pela estabilização do pH ao final do processo de fermentação. 

Segundo Marques (2016) o teor de compostos fenólicos em alimentos de origem 

vegetal pode variar em vários graus de magnitude, sendo que nas frutas, os mesmos tendem a 

se acumular nas partes externas, devido a alguns desses compostos apresentarem capacidade 

de absorção da radiação UV. Os compostos fenólicos constituem uma classe de antioxidantes 

conhecida, e que recebe a atenção tanto de pesquisadores, como consumidores e a indústria de 

alimentos, uma vez que o consumo de alimentos que possuem tais compostos em sua 

composição está correlacionada com a redução do risco de doença crônico-degenerativas, 

segundo apontam os estudos realizados por Gomes et al( 2008) e Harborneet al (1995). 

 

4. Considerações Finais ou Conclusão 

Os resultados obtidos para a caracterização físico-química da polpa de ajurú foram 

satisfatórios. Os resultados obtidos para o fermentado alcoólico se mostraram de acordo com 

o preconizado pela legislação, com exceção do resultado obtido para acidez total titulável. A 

quantificação de compostos bioativos no fermentado de ajurú apresentaram valores 

significativos, conferindo ao produto valor nutricional. 
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Resumo 

O açaizeiro, palmeira da família Arecaceae, énativo e cultivado na Amazônia brasileira. Com sua 

expansiva produção e consumo em todo o território brasileiro, em especial na região Norte e 

Amazônica, o Brasil é considerado o país que mais gera resíduo agroindustrial do açaí, principalmente 

no Estado do Pará. Atualmente, com os novos estudos em desenvolvimento,há formas de reaproveitar 

de seus resíduos, inclusive apresentando viabilidade econômica. A região Norte é a maior produtora 

do fruto açaí, refletindo em grandes quantidades de resíduos orgânicos acumulados, dispostos 

irregularmente à céu aberto às margens de rios e igarapés, gerando problemas ambientais ainda 

maiores. A transformação do caroço do fruto açaí em bebida aromática é uma inovação que agrega 

valores a cadeia produtiva do açaí, de forma sustentável. Várias pesquisas científicas buscam valorizar 

o fruto do açaí através do conhecimento de seus benefícios como ação antioxidante, anti-inflamatória, 

antimicrobiana, cicatrizante. Este trabalho teve por objetivo a utilização e o reaproveitamento do 

caroço do açaí como alternativa inovadora e de grande relevância socioambiental. O experimento foi 

realizado em 2019, no IFPA, Campus Castanhal, sendo realizado análise sensorial qualitativa com 100 

(cem) pessoas aleatórias que avaliaram alguns atributos e responderam a um questionáriosemi-

estruturado. Os resultados foram satisfatórios, obtendo aceitação ao paladar, assim como resultado 

positivo quanto ao aroma, aparência, sabor, textura e aceitação mercadológica. Oreaproveitamento do 

caroço do açaí como alternativa na produção de bebida aromática é um produto inovador sustentável e 

benéfico, de aceitação global relevante.  

 
Palavras-Chave: Beneficiamento, Resíduo Orgânico, Socioeconômico, Sustentabilidade. 

 

 
Abstract 

The açaizeiro, a palm of the Arecaceae family, is native and cultivated in the Brazilian Amazon. With 

its expansive production and consumption throughout the Brazilian territory, especially in the North 

and Amazon region, Brazil is considered the country that generates the most agro-industrial waste 

from açaí, mainly in the State of Pará. Currently, with the new studies under development, there are 

ways to reuse your waste, includingshowingeconomicviability.The North region is the largest 

producer of the açaí fruit, reflecting large amounts of accumulated organic waste, irregularly disposed 

in the open on the banks of rivers and streams, creating even greater environmental problems. The 

transformation of the açaí fruit core into an aromatic drink is an innovation that adds value to the açaí 

production chain, in a sustainable way. Several scientific researches seek to value the açaí fruit 

through the knowledge of its benefits as antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial, healing action. 

This work aimed to use and reuse the açaí stone as an innovative alternative and of great socio-
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environmental relevance. The experiment was carried out in 2019, at IFPA, Campus Castanhal, and a 

qualitative sensory analysis was carried out with 100 (one hundred) random people who evaluated 

some attributes and answered a semi-structured questionnaire. The results were satisfactory, obtaining 

acceptance on the palate, as well as a positive result regarding aroma, appearance, flavor, texture and 

market acceptance. The reuse of açaí seed as an alternative in the production of aromatic drinks is a 

sustainable and beneficial innovative product, with relevant global acceptance. 

 
Keywords: Beneficiation, OrganicWaste, Socioeconomic, Sustainability. 

 

 

1. Introdução 

O açaizeiro, palmeira da família Arecaceae, é nativo e cultivado na Amazônia 

brasileira. Esta planta produz o fruto do açaí, que é considerado exótico, com grande valor 

nutricional, conhecido e consumido no Brasil e no Exterior. O Estado do Pará é considerado o 

maior produtor e exportador do fruto açaí no Brasil. No ano de 2015 teve produção 

equivalente a um milhão de toneladas, contribuindo em R$1,8 bilhão para economia do 

Estado, influenciando positivamente na economia do país (MAPA, 2016).  

O beneficiamento do açaí na região Norte traz vários benefícios para as comunidades 

que comercializam esse fruto regional, assim como para vários outros setores da economia, 

gerando renda. As inovações tecnológicas vêm ampliar a visão de quanto o açaí pode agregar 

valores, não apenas na área alimentícia, como também em outros setores das indústrias 

farmacêuticas, artesanato, biomassa, transformação de resíduos em produtos sustentáveis, 

gerando infinitas ideias de reaproveitamento do caroço do açaí para várias utilidades.  

O Estado do Pará e o Amazonas são os maiores produtores do país, correspondem 

87,5% da produção nacional (CONAB, 2019). Em virtude da demanda de consumo na região 

ser exorbitante, o acumulo de caroço do açaí aumenta proporcionalmente. Apesar disso, as 

cidades não possuem coletas ou local adequado para descarte desse resíduo, ocorrendo, 

conseqüentemente, o descarte desses resíduos em vias público, lixões, mananciais etc., 

gerando problemas ambientais ainda mais graves (ALMEIDA et al., 2017).    

Diante desse contexto e com preocupação de minimizar tais impactos, a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) incentiva medidas a serem praticadas que 

proporcionem o descarte em locais ambientalmente adequado.Seguindo tais orientações, 

consegue-se diminuir e até evitar maiores danos ou riscos à saúde do meio a partir da 

implantação de práticas de reaproveitamento dos resíduos do açaí, maximizando o 

aproveitamento desses recursos e promovendo o desenvolvimento sustentável (BRASIL, 

2010). 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

456 

Segundo Lisboa et al. (2019), a utilização de técnicas de descarte deste resíduo, 

colocando em evidência as áreas de reutilização como na compostagem, construção civil, 

alimento etc., além da diminuição do impacto ambiental, permite reaproveitar o resíduo do 

açaí para criação de outros bens. Isto é, possibilita agregação de valores, ou seja, geração de 

renda alternativa e emprego (LIMA, 2015).  

Há muitas pesquisas feitas do ―vinho‖, e não dos resíduos como bebida (REIS, 2002). 

Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental e seguindo o propósito da Lei nº 12.305 de 

2010 (PNRS-Plano Nacional de Resíduos Sólidos), esse trabalho objetivou o 

reaproveitamento do caroço de açaí como alternativo na produção de bebida aromática, sendo 

este relevante para o meio ambiente; para a saúde, devido o extrato do caroço do açaí 

apresentar substâncias cicatrizantes; e para a economia. 

 

2. Metodologia 

A metodologia utilizada foi a pesquisa de cunho qualitativo, do tipo experimental, 

produzida no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Campus Casta-

nhal, no qual está localizado no município de Castanhal/Pará (município pertencente à região 

metropolitana de Belém), cujas as coordenadas geográficas são 01º17‘38‘‘S e 47º55‘35‘‘W. 

Para o reaproveitamento do caroço do açaí como alternativa na produção de bebida 

aromática, foi realizada a coleta, cerca de dois quilos de caroços despolpados, em uma micro 

agroindústria (pequeno batedor)no comércio da cidade de Castanhal, Estado do Pará. 

Os resíduos foram lavados em água correntes e submersos a uma água de temperatura 

à 180°C para a higienização total. Levados para secagem em uma bandeja inox por cerca de 

48 (quarenta e oito horas) conforme a Figura 01. 

Figura 01. Caroços de açaí após o tratamento com água quente. 

Fonte: Própria (2019) 
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Depois de secos, a próxima etapa envolveu a remoção das fibras com as mãos. Após 

isso, com os caroços de açaí completamente limpos, os mesmos foram torrados em uma 

panela de alumínio por cerca de 20 (vinte minutos), usando uma colher de pau para mexer os 

caroços na torrefação (Figura 02). 

Figura 02. Torragem do caroço de açaí. 

Fonte: Própria (2019) 

Em seguida, após atingir temperatura ambiente, as sementes torradas foram trituradas, 

moídas e peneiradas até formar um pó. Chegando ao produto, passou-se ao processo de 

preparo da bebida aromática, confeccionando assim o produto final, a bebida quente 

aromática, conforme Figura 03. 

Figura 03.Bebida quente aromática. 

Fonte: Própria (2019) 

Para o preparo da bebida quente aromática, trabalhou-se com proporção quantitativa 

experimental do pó confeccionado a partir do caroço de açaí, conforme ficha técnica de 
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preparo do produto, com descrição da formulação testada da bebida e as quantidades dos 

ingredientes (Tabela 01).  

Tabela 01. Ficha técnica dos ingredientes e quantidades (g e %) utilizadas na formulação da 

bebida 

Ingredientes 
Formulação 

g % 

Pó do caroço de açaí 150 12 

Água 1000 80 

Açúcar 100 8 

TOTAL 1250 100 
Fonte: Própria (2019) 

 

A análise sensorial da bebida aromática foi realizado no IFPA-Campus Castanhal, 

sendo uma pesquisa qualitativa com 100 (cem) pessoas, consumidores/julgadores não 

treinados, com faixa etária entre 18 e 60 anos, escolhidos ao acaso, devido a sua preferência 

por consumir bebida quente aromática, disponibilidade e interesse em participar do teste, os 

quais degustaram a bebida (a bebida quente aromática foi distribuída em copos plásticos 

descartáveis) e responderam à um questionário (Figura 04), opinandonos quesitos: aroma, cor, 

sabor, textura e aceitação mercadológica para consumo. O questionário foi estruturado com 

base em Stone eSidel (1985) e Dutcosky (2007). 

Figura 04. Aplicação do questionário no IFPA – Campus Castanhal. 

Fonte: Própria (2019) 

Para verificar a aceitação, calculou-se a média e em seguida esquematizou em re-

presentação gráfica, onde se dividiu o valor da média pela nota máxima, multiplicando o 

resultado por 100. 
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3. Resultados/Discussões 

Os resultados avaliativos da análise sensorial da bebida aromática (Tabela 02) 

mostrou-se totalmente favorável a produção, comercialização e consumo da bebida inovadora, 

com aceitação global de 90% (noventa por cento), tendo nos quesitos aparência, 80%; aroma 

e cor, média de 70%;e sabor e textura 85%.  

A bebida fabricada com o pó do caroço do açaí agradou o paladar dos avaliadores, 

sendo que, em observações escritas no campo indicado para tal, houve a manifestação da 

existência de um leve travor no sabor, característica típica do fruto do açaí, o que não impediu 

de obtermos uma aceitação positiva à transformação do caroço de açaí em bebida aromática, 

agregando valores e maior possibilidade de desenvolvimento sustentávelna cadeia produtiva 

do fruto do açaizeiro. 

 

Tabela 02. Atributos avaliados em percentual (%) 

Atributos 
Resultado

s 

Aparência 80% 

Aroma 70% 

Cor 75% 

Sabor 85% 

Textura 85% 

Aceitação Global 90% 

Consumiria a bebida com frequência 80% 

Compraria o produto com frequência 80% 
Fonte: Própria (2020) 

O aproveitamento do caroço do açaí como bebida é uma alternativa para redução de 

custos necessários para o tratamento desses resíduos, redução do impacto ambiental e 

agregação de valor ao resíduo da agroindústria de açaí.  

Fernandez (2012) avaliou o aproveitamento da semente de açaí para produção de uma 

bebida à base de café e açaí, utilizando-se açaí (A) e café (C) em 5 diferentes formulações de 

acordo com as seguintes proporções: 0% A e 100% C; 25% A e 75% C; 50% A e 50% C; 

75% A e 25% C; 100% A e 0% C. Os resultados apontaram que a semente apresenta um 

aroma similar ao de café, no entanto, sua aceitação sensorial ficou limitada a utilização de no 

máximo 22% na bebida à base de café, no entanto, a amostra contendo 25% de açaí e 75% de 

café foi a de maior aceitação. 

O caroço de açaí tem um grande potencial para composição de alimentos humano, 

como por exemplo, no trabalho de Souza et al. (2020), demonstraram o potencial de 

reaproveitamento do caroço de açaí como farinha, constituindo uma nova proposta para a 
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utilização em biscoitos e o desenvolvimento de alternativas alimentícias, garantido 

viabilidade na produção do biscoito com substituição parcial da farinha de trigo pela farinha 

de caroço de açaí, por meio de uma formulação ideal (8,5%) de farinha de caroço. 

Barros et al. (2020) em sua pesquisa transformaram o caroço em farinha e utilizaram 

nas formulações de biscoitos tipo cookies. No experimento foram testados 3 tratamentos, 

sendo: (T1) formulação com adição de 20% de farinha   do   caroço   do   açaí; (T2) 

formulação com adição de 50% de farinha do caroço do açaí; (T3) com adição de 70% de 

farinha do caroço do açaí. Após a análise sensorial, os resultados demonstraram aceitação dos 

cookies com farinha do caroço do açaí, principalmente, as formulações T1 e T2. Infere-se 

que, há como reaproveitar o caroço do açaí, garantido sustentabilidade e comercialização dos 

biscoitos. 

Diversos estudos evidenciam a potencialidade de reaproveitar o caroço de açaí (LIMA 

JÚNIOR, 2007; PEREIRA e JUNIOR, 2013; JACARANDA, COSTA e BORGES, 2015; 

ERLACHER et al., 2016; SOUSA, TEIXEIRA e ALVES, 2016; VIEIRA, FRANÇA e 

SANTOS, 2018; SILVA, 2018; NASCIMENTO e OLIVEIRA, 2018; MENDONÇA, 2019), 

porém ainda é limitado as publicações de trabalhos científicos que buscam a utilização do 

caroço do açaí na alimentação humana. 

Logo, este artigo contribui para compor o acervo bibliográfico acadêmico e abre 

oportunidades para mais pesquisas a respeito do uso na alimentação,tantona opção de bebida 

ou como alimentossólidos (bolos, biscoitos etc.). 

 

4. Considerações Finais ou Conclusão 

A pesquisa e estudos realizados com o resíduo orgânico do fruto açaí neste trabalho 

intitulado ―Bebida aromática produzida a partir do reaproveitamento do caroço do açaí‖,vem 

agregar valores positivos socioambiental, dando mais um destino adequado de 

reaproveitamento para esse resíduo orgânico, transformando o resíduo em um subproduto, 

amenizando a problemática do descarte inadequado do caroço do açaí, além de possibilitar a 

geração de mais um produto inovador com sustentabilidade e aceitação mercadológica, 

ocasionando em mais uma fonte de emprego e renda.  
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Área Temática 3:Engenharia de Alimentos, Tecnologias Agroalimentares e Sistemas Agroindustriais 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

A mangaba (Hancorniaspeciosa)é um fruto característico da região Nordeste do Brasil e apresenta 

excelentes atributossensoriais e nutritivos, sendo também utilizado na industrialização, sob a forma de 

doces, geleias, compotas, vinho, vinagre, suco e sorvete. Esta pesquisa objetiva otimizar o processo de 

desidratação osmótica (DO) da mangaba ao analisar a influência de diferentes concentrações de 

solução osmótica (C) em diferentes períodos de imersão (T) do fruto, sobre as respostas perda de água 

(PA) e ganhos de sólidos (GS), a fim de estabelecer condições ótimas para a melhor conservação do 

fruto.  Para o desenvolvimento da pesquisa, os frutos foram adquiridos no estádio de maturação 

maduro de um fornecedor local da região de Salvaterra (Pará) e transportados para o Laboratório de 

Tecnologia de Alimentos (UEPA – Campus Salvaterra), onde se iniciaram os procedimentos de 

desidratação osmótica. A relação amostra/solução foi de 1g do fruto para cada 5mL da solução 

osmótica, sendo a umidade determinada antes e após o processo. Para avaliar os efeitos das variáveis 

independentes (C e T), foi utilizado um delineamento composto central rotacional (DCCR) do tipo 2
2
, 

totalizando 11 ensaios experimentais. As análises estatísticas dos coeficientes de regressão ea análise 

de variância (ANOVA) foram utilizados para avaliar o grau de ajuste dos modelos propostos aos 

dados experimentais. As superfícies de respostas apontaram que maiores concentrações de solução 

osmótica (C) e maiores tempos de imersão (T) favoreceram as maiores PA e GS no fruto. Os 

resultados obtidos para a otimização simultânea das respostasdefiniu como condições ótimas para o 

processo: C = 56% e T = 55,18 min, visando a maximização da PA e minimização do GS. 

 

Palavras-chave: Hancorniaspeciosa,desidratação, planejamento experimental. 

 
 

Abstract 

Mangaba (Hancorniaspeciosa) is a characteristic fruit from the Northeast region of Brazil and has 

excellent sensory and nutritional features;it is also used in industrialization in the form of sweets, 

jellies, jams, wine, vinegar, juice and ice cream. This research aims to optimize the process of osmotic 

dehydration (OD) of mangaba by analyzing the influence of different concentrations of osmotic 

solution (C) in different periods of immersion(T) of the fruit, on the responses water loss (WL) and 
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solid gain (SG), in order to establish optimum conditions for the fruit‘s preservation. In the 

development of the research, the fruits were purchased at the mature maturation stage from a local 

supplier in the region of Salvaterra (Pará) and transported to the Food Technology Laboratory (UEPA 

- SalvaterraCampus), where the osmotic dehydration procedures began. The sample/solution ratio was 

1 g of the fruit for each 5 mL of the osmotic solution, the moisturewas determined before and after the 

process. To evaluate the effects of the independent variables (C and T), a central rotational composite 

design (CCD) 2
2
 was used, totaling 11 experimental tests. The statistical analyses of the regression 

coefficients and the analysis of variance (ANOVA) were used to assess the degree of adjustment of the 

models proposed to the experimental data. The response surfaces showed that higher concentrations of 

osmotic solution (C) and longer immersion times (T) favored the highest WL and SG in the fruit. The 

results obtained for the simultaneous optimization of responses defined as optimal conditions for the 

process: C = 56% and T = 55.18 min, aiming to maximizeWL and minimize GS. 

 

Keywords: Hancorniaspeciosa, dehydration, experimental design. 
 

1. Introdução 

A mangaba (Hancorniaspeciosa) é um fruto característico da região Nordeste do 

Brasil e apresenta excelentes características físicas, de aroma e de sabor associado ao elevado 

valor nutritivo. Possui polpa amarela adocicada, que é consumida in natura e também pode 

ser utilizada na industrialização sob a forma de doces, geleias, compotas, vinho, vinagre, suco 

e sorvete (NARAIN; FRANÇA; NETA, 2018).Os frutos da mangabeira são altamente 

perecíveis e, por sua vez, carecem de técnicas de conservação e de armazenamento adequado. 

Neste sentido, adesidratação osmótica é apontada como uma técnica preliminar 

promissora e que pode ser utilizadana remoção parcial de água da composição do fruto, 

através daimersão do mesmo em solução hipertônica de açúcar ou sal,com o objetivo de 

minimizar a propagação de microrganismos e reduzira quantidade de água presente no 

produto (PONTING et al., 1966).  

 Assim, a escassez de estudos envolvendo essa temática motivou a pesquisa que 

abrange o processo de desidratação osmótica da mangaba, haja visto que o frutocontém boas 

qualidades nutricionais;contudo, a mangabaapresenta uma safra muito curta e, por 

conseguinte,o tempo de prateleira não é prolongado.Deste modo, aDO é uma alternativa 

eficaz para fazer com que os aspectos sensoriais e nutricionais sejampreservados e os mais 

próximospossíveis do fruto in natura. 

 Neste contexto, o objetivo da pesquisa foi otimizaro processo de desidratação 

osmótica da mangaba, ao analisar a influência de diferentes concentrações da solução 

osmótica(C) em diferentes períodos de imersão(T) do fruto, sobre as respostasperda de água 

(PA) e ganho de sólidos (GS), a fim de estabelecer condições ótimas para a melhor 

conservação do fruto. 
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2. Metodologia 

2.1. Matéria-prima  

Os frutos da mangaba (Hancorniaspeciosa) foram adquiridos no estádio de maturação 

maduro de um fornecedor local da região de Salvaterra(Pará) e foramtransportados para o 

Laboratório de Tecnologia de Alimentos (UEPA – Campus Salvaterra), onde foram pré-

lavados em água corrente e sanitizados com imersão em solução à base de cloro a 100 mg.L
-1

, 

durante 15 minutos, seguido de enxágue e acondicionados em potes herméticos retangulares 

de polietileno de alta densidade.Posteriormente,os frutos foram armazenados sob 

congelamento à -18°C, até os posteriores procedimentos de desidratação osmótica (DO). 

2.2. Planejamento experimental  

Para avaliar os efeitos das variáveis independentes: concentração da solução osmótica  

(C) e tempo de imersão (T), sobre as variáveis dependentes: perda de água (PA) e ganho de 

sólidos (GS), foi utilizado um delineamento composto central rotacional do tipo 2
2
, com 11 

(onze) ensaios, sendo 4 (quatro) ensaios lineares nos níveis -1 e +1; 4 (quatro) ensaios axiais 

(uma variável fixada a ± 1,41 e outra no nível 0) e 3 (três) ensaios no ponto central (as duas 

variáveis independentes no nível 0) (Tabela 1),no qual o planejamento permite a obtenção de 

um modelo quadrático (Equação 1). Os valores das variáveis concentração da solução 

osmótica e tempo de imersão foram pré-definidos com base a literatura científica.  

Y = f (C, T) = β0 + β1C + β11C² + β2T + β22T² + β12CT (1) 

onde, Y é a variável dependente (PA e GS); C eT representamasvariáveis independentes 

concentração da solução osmótica e tempo de imersão, respectivamente; β0 representao termo 

constante; β1eβ2são os coeficientes lineares; β11eβ22são os coeficientes quadráticos; β12é o 

coeficiente de interação linear entre C e T. 

2.3. Desidratação osmótica  

Para o preparo das soluções osmóticas, segundo o planejamento experimental (Tabela 

1), foi utilizado um agitador magnético (SL 90,Solab, Brasil) para promover solubilização do 

açúcar comercial refinado em água destilada. Em seguida, os frutos foram descongelados à 

temperatura ambiente, cortadoslongitudinalmente e o intervalo dos frutos selecionados para o 

estudo foram:comprimento longitudinal(4,05-4,85 cm), comprimento equatorial(3,27-

3,95cm)e peso do fruto(16,25-20,37 g). As amostras foramentão pesadas em balança analítica 

(TR-WB Series, TRYTE, China) e imersas na solução osmótica contida dentro de um béquer 

de 150 mL,jána temperatura de trabalho (52 ± 1°C). Para que a temperatura da solução 
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osmótica, e por conseguinte, do fruto se mantivessem constantes durante todo processo, os 

béqueres com os respectivos frutos de cada corrida experimental foram colocados dentro de 

um banho-maria (HM1003, Hemoquímica, Brasil), sendo a temperatura monitorada com 

auxílio de um termômetro (AF1404, Incoterm, Brasil). A relação massa da amostra:volume da 

solução osmótica foi de 1:5 (m/v). No tempo determinado pelo planejamento experimental 

(Tabela 1),as amostras foram retiradas do béquer, lavadas com 20 mL de água destilada de 

cada lado para retirar o excesso da solução desidratante, secas em papel absorvente por 10 

segundos para cada lado e novamente pesadas. A umidade da amostra foi determinada antes e 

após o processo, segundo AOAC (1997). 

2.4.Determinação das variáveis dependentes  

Na desidratação osmótica da mangaba, a Equação 2foi considerada para o cálculo da 

perda de água (PA) e a Equação 3 para o cálculo do ganho de sólidos (GS): 

100
)(

(%) 



o

tto

M

MSMMA
PA  (2) 

100(%) 



o

ot

M

MSMS
GS  (3) 

onde, MAo= massa de água inicial na amostra (g); MSo= massa de sólidos inicial na amostra 

(g); Mo= massa inicial da amostra (g); Mt= massa da amostra em um tempo t (g); MSt= massa 

de sólidos em um tempo t (g). 

2.5. Análise estatística  

Realizou-se a análise estatística,a 99 % de confiança (p ≤0,01),dos coeficientes de 

regressão e em seguida foi realizada a análise de variância (ANOVA), que consiste na 

avaliação do coeficiente de determinação (R
2
) e do teste F, para verificar se o modelo 

(Equação 1) representa um grau de ajuste adequado aos dados experimentais. Para a análise 

dos dados experimentais obtidos, bem como para a elaboração dos modelos, foi utilizado o 

software STATISTICA 7.0.  

As superfícies de respostas foram geradas para avaliar as respostas dos planejamentos 

experimentais, sendo que a otimização simultânea das respostas do planejamento foi realizada 

segundo a abordagem utilizada por Derringer e Suich (1980), a partir da função 

desejabilidade(desirability). Assim, com o auxílio da função desejabilidade e baseado nos 

resultados obtidos através do planejamento experimental, foi obtido o conjunto das condições 
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otimizadas para processo de desidratação osmótica da mangaba, para o qual o objetivo foi a 

maximização da PA e minimização do GS. 

3. Resultados/Discussões 

Na Tabela 1 estão apresentados os valores de PA e GS, obtidos a partir dos 

experimentos de desidratação osmótica da mangaba,seguindo o delineamento composto 

central rotacional do tipo 2
2
. 

Tabela 1. Resultados para PA e GS obtidos experimentalmente para a desidratação osmótica 

da mangaba. 

Corrida 

Variáveis originais 

(Variáveis codificadas) 
Respostas 

C (X1) T (X2) PA (%) GS (%) 

1 20 (-1) 30 (-1) 4,46 -1,75 

2 50 (+1) 30 (-1) 5,69 -1,27 

3 20 (-1) 120 (+1) -1,40 0,92 

4 50 (+1) 120 (+1) 44,54 43,12 

5 35 (0) 75 (0) 6,92 2,48 

6 35 (0) 75 (0) 9,55 5,04 

7 35 (0) 75 (0) 10,52 7,29 

8 14 (-1,41) 75 (0) 13,12 2,46 

9 35 (0) 139 (+1,41) 36,29 30,58 

10 35 (0) 12 (-1,41) 8,57 -0,65 

11 56 (+1,41) 75 (0) 37,56 31,15 

C = concentração da solução osmótica (%); T = tempo de imersão (min); PA = perda de água; GS = ganho de 

sólidos. 

É possível observar que os maiores valores de PA e GS ocorreram nos experimentos 4, 

9 e 11. Verificou-se também que o menor valor de PA ocorreu no ensaio3, onde um efeito 

indesejado de intumescimento (ganho de umidade) ocorreu. Por outro lado, os experimentos 

1,2 e 10 evidenciaram valores negativos para o GS,isto é, ocorreu a perda de sólidos nos 

experimentos realizados em menores tempos de imersão (T ≤ 30 min). 
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Na Tabela 2, encontram-se o efeito estimado, erro puro, coeficiente ‗t‘ e significância 

estatística ‗p‘ para PA e GS na desidratação osmótica da mangaba, segundo o delineamento 

composto central rotacional do tipo 2
2
. 

Tabela 2. Efeito estimado, erro puro, coeficiente‗t‘ e significância estatística ‗p‘ para PA e 

GS na desidratação osmótica da mangaba segundo o delineamento composto central 

rotacional do tipo 2
2
. 

 

Fator 

Perda de água (%) Ganho de sólidos (%) 

Efeito 

estimado 

Erro 

puro 

t p Efeito 

estimado 

Erro 

puro 

t p 

Efeitos principais         

C (L) 20,55 1,32 15,53 < 0,01 20,92 1,71 12,22 <0,01 

C (Q) 11,09 1,59 6,97 0,02 9,13 2,06 4,44 0,05 

T (L) 18,01 1,32 13,66 <0,01 22,77 1,71 13,35 <0,01 

T (Q) 7,99 1,57 5,09 0,04 7,04 2,03 3,47 0,07 

Efeito das 

interações 
        

C x T 22,35 1,86 12,01 <0,01 9,57 2,41 3,97 0,06 

C = concentração da solução osmótica (%); T = tempo de imersão (min); L = linear; Q = quadrático.Valores em 

negrito representam os efeitos estatisticamente significativos a 99% de confiança (p ≤0,01). 

De acordo com a Tabela 2, os fatoresC e Tapresentaram efeitos lineares (L) 

significativos (p ≤ 0,01) positivos sobre a resposta PA. Foi também observado um efeito 

combinado positivo entre C e T(p ≤ 0,01). Do mesmo modo, para a resposta GS foram 

observadosefeitoslineares (L)significativos (p ≤ 0,01) positivosem relação aos fatoresT e C. 

Assim, pode-se inferir para ambos fatoresque ao passarem de um menor nível para um maior 

nível a reposta aumenta (GS), pois não houve efeito de interação significativo (p ≤ 0,01) entre 

C e T. 

Através da ANOVA para a regressão, apresentada na Tabela 3, verificou-se 

asignificância da regressão e a não significância da falta de ajuste a 1 % de probabilidade, 

utilizando o teste F, paratodas as variáveis em estudo, segundo o delineamento composto 

central rotacional do tipo 2
2
. 
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Tabela 3. ANOVA para PA e GS durante desidratação osmótica da mangaba, segundo o 

delineamento composto central rotacional do tipo 2
2
. 

Fonte de 

variação 

SS GL MS Fcalculado 
Ftabelado 

(p≤0,01) 

Fc/Ft 

(>4) 
R² 

Perda de água (PA) 

Regressão 2194,06 3 731,35 14,26 12,06 1,2 0,90 

Resíduo 256,45 5 51,29     

Falta de ajuste 249,52 3 83,17 23,99 99,17 0,2   

Erro puro 6,93 2 3,47     

Total 2450,51 10      

 Ganho de sólidos (GS) 

Regressão 2488,59 2 1244,30 80,12 13,27 6,0 0,97 

Resíduo 77,65 5 15,53     

Falta de ajuste 66,05 3 22,02 3,80 99,17 <0,1   

Erro puro 11,60 2 5,80     

Total 2566,25 10      

SS: soma quadrática; GL: grau de liberdade; MS: média quadrática. 

Os modelo proposto para a respostaGSindica que, além de significativo, o modelo 

pode ser utilizado para fins preditivos no domínio experimental avaliado, pois apresentou 

regressão significativa (Fcalculado>Ftabelado), falta de ajuste não significativa (Fcalculado<Ftabelado) e 

para a regressão, Fcalculado pelo menos 4 vezes superior ao Ftabelado, segundo critério 

evidenciado porBarros Neto, Scarmino e Bruns (2001). Com base no coeficiente de 

determinação (R
2
) obtido, observou-se que o modelo explicou 97 % da variação dos dados 

experimentais para GS. Em contrapartida,embora o modelo ajustado para o PA tenha 

apresentado regressão significativa, a relação Fcalculado/Ftabelado para a regressão foi inferior a 4 

e o valor do R
2
 indicou que o modelo explicou apenas 90 % da variação dos dados 

experimentais. Deste modo, o modelo quadrático para PA não pode ser utilizado para fins 

preditivos. Osmodelos quadráticos para a PA e GS durante a DO damangaba são apresentados 

nas Equações4 e 5. 

PA =54,851-2,282C - 0,025C
2
- 0,675T + 0,002T

2
+ 0,017CT (4) 

GS = 36,784-1,881C + 0,020C
2
 -0,549T + 0,002T

2
 + 0,015CT (5) 

Na Figura 1é apresentada a superfície de resposta para a resposta PA, a qual confirma 

o que foi estabelecido pela análise estatística.Neste caso,a superfície de resposta é apresentada 
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apenas para indicar as tendências, já que o modelo proposto (Equação 4) não pode ser 

considerado preditivo. Assim, observa-se uma tendência no aumento da PA quando o 

processo de DO foi realizado nos níveis de concentração da solução osmótica e tempo de 

imersão mais elevados(Figura 1). 

Resultados similares foram observados porLiu e Peng (2017), que utilizaram a 

metodologia de superfície de resposta para avaliação da transferência de massa na DO de 

morangos econcluíram que a concentração da solução osmótica e o tempo de imersão 

influenciaram positivamente a PA durante o processo. 

 

Figura 1. Superfície de resposta para a PA, relacionando: C = concentração da solução 

osmótica (%) e T = tempo de imersão (min). 

A superfície de resposta originada pelo modeloproposto para GS (Equação 5) é 

apresentada na Figura 2.  
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Figura 2. Superfície de resposta para oGS, relacionando: C = concentração da solução 

osmótica (%) e T = tempo de imersão (min). 

O comportamento apresentado ratificou o que foi observado nos resultados obtidos na 

análise estatística, onde o GS foi favorecido pelo aumento do tempo de imersão e 

concentração da solução osmótica. 

Resultados semelhantes foram observados por Delgado et al. (2018) que ao 

descreverem a otimização da DO de fatias de castanha,reportaram que o tempo de imersão e a 

concentração da solução tiveram efeito positivo sobre o GS. 

A Figura 3 apresenta os gráficos com os perfis para a concentração dasolução 

osmótica (C) e o tempo de imersão (T), bem como para a função de desejabilidade global, no 

domínio experimental do processo de DO da mangaba. Os valores atribuídos à função 

desejabilidade para a otimização simultânea das respostas PAe GS foram, respectivamente: 0 

(indesejado)para -1,40 e 43,18 %; 0,5 (moderadamente desejável)para 21,58 e 20,68 %;e 1 

(desejável) para 44,54 e-1,75 %. 
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Figura 3. Perfil dos valores preditos/otimizados e da desejabilidade para o delineamento 

composto central rotacional do tipo 2
2
aplicado ao processo de desidratação osmótica da 

mangaba. 

 

Os últimos perfis apresentados na última linha mostram a desejabilidade individual para 

cadafator e a desejabilidade global. As linhas verticais, em vermelho, correspondem aos 

valoresótimos dos fatores avaliados, visando a maximização da PA e minimização do GS. Em 

um processo de DO, a PA deve ser favorecida com o mínimo de GS, assim, o GS deve ser 

suficiente para a conservação, porém não tão alto para induzir mudanças sensoriais e 

nutricionais no produto (DELGADO et al., 2018). Dessa forma, a funçãodesejabilidade 

definiu como condições operacionais ótimas para a DO damangaba: C = 56 % e T = 55,18 

min, a partir dos quais foram estimados valores para as respostas PA = 24,25 % e GS = 17,81 

% para uma desejabilidade global (D) de 0,99 e, de acordo comAkhanazarova e Kafarov 

(1982), a desejabilidadedo estudo foi classificada como excelente(D> 0,80). 

De modo geral, o estudo contribuiu para o conhecimento das condições que 

convergem para assegurar a maior saída de água e menorincorporação de sólidos no produto, 

dentro da faixa de pesquisaanalisada, visto que em um processo de desidratação, a redução da 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

474 

umidade é fundamental para prevenir a proliferação de microrganismos e de reações químicas 

indesejáveis. Nesse contexto, os resultados apontam que a DO é uma alternativa viável para a 

preservação parcial e preliminar da mangaba, em razão da curta safra e da alta 

perececibilidade do fruto. Entretanto, estudos futuros devem ser empregados visando a 

secagem complementar domesmode modo a prolongar ainda mais o seu tempo de prateleira. 

 

4. Considerações Finais ou Conclusão 

Os resultados indicamque a concentração da solução osmótica (C) e o tempo de 

imersão (T) apresentam o efeito positivo sobre as respostas perda de água (PA) e ganho de 

sólidos (GS), durante a desidratação osmótica da mangaba e a função desejabilidade define 

como requisitosoperacionais ótimos para a desidratação osmótica da pesquisa as seguintes 

condições:concentração da solução osmótica (C)=56% e tempo de imersão(T)=55,18 min, 

como mododeconservação do frutoem razão da safra reduzida e da alta perececibilidade do 

mesmo. 
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Área Temática 3: Engenharia de Alimentos, Tecnologias Agroalimentares e Sistemas Agroindustriais 

 
Modalidade: Artigo Científico  

 

Resumo 

O pescado apresenta um excelente valor nutricional, sendo muito importante para a alimentação. Pode 

ser encontrado facilmente em locais como feiras livres ou em redes privadas de mercado.Porém, 

independente do ambiente de comercialização, a qualidade e higiene do produto devem ser mantidas, 

assegurando que o consumidor não corra riscos de saúde. Baseando-se nisto, o atual trabalho visa 

avaliar as condições higiênico-sanitárias dos pescados comercializados no Mercado Municipal de 

Peixes no município de Capanema, Pará. A avaliação ocorreu utilizando-se um checklist elaborado 

com 24 quesitos, tendo como base a resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Foi apresentado aos responsáveis, um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, visando o entendimento dos objetivos e importância da pesquisa, 

bem como as suas autorizações assinadas. O local de estudo conta com 25 boxes, apesar disto, apenas 

16 boxes encontram-se ativos, dos quais, sete proprietários autorizaram a avaliação de seus 

estabelecimentos, os quais foram identificados de A a G. Os boxes A e C foram os únicos a apresentar 

100% de itens atendidos no quesito manejo, enquanto o boxe F foi o único a ter 100% de 

conformidade nos quesitos de higienização. Os menores resultados foram os relacionados aos vetores, 

onde os boxes B, D e F tiveram 100% de não conformidade, fazendo que o Mercado obtivesse apenas 

23,8% de atendimento neste quesito. De modo geral, os boxes tiveram média entre 54,2% e 70,8% de 

conformidade com a legislação vigente, sendo assim, todos considerados Regulares, mas ainda possui 

um distanciamento do referencial aceitável que é acima de 75% de conformidade no aspecto 

higiênico-sanitário. Através dos resultados aqui levantados, foi possível detectar irregularidades nas 

condições higiênico-sanitárias na comercialização de peixes em Capanema-Pa, o que pode 

comprometer a qualidade do pescado e, consequentemente, a saúde do consumidor.  

 

Palavras-Chave: Pescado, Aspectos higiênico-sanitários, Contaminação alimentar. 
 

Abstract  

Fish has an excellent nutritional value and is very important for food. It can be found easily in places 

like open markets or in private market networks. However, regardless of the marketing environment, 
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the quality and hygiene of the product must be maintained, ensuring that the consumer does not run 

any health risks. Based on this, the current work aims to evaluate the hygienic-sanitary conditions of 

the fish sold in the Municipal Fish Market in the municipality of Capanema, Pará. The evaluation took 

place using a checklist prepared with 24 questions, based on the resolution RDC nº 216, of September 

15, 2004 from the National Health Surveillance Agency (ANVISA). A Free and Informed Consent 

Form was presented to those responsible, aiming at understanding the objectives and importance of the 

research, as well as their signed authorizations. The study site has 25 boxes, despite this, only 16 

boxes are active, of which seven owners authorized the evaluation of their establishments, which were 

identified from A to G. Boxes A and C were the only ones to present 100% of items attended to in 

terms of handling, while box F was the only one to have 100% compliance in terms of hygiene. The 

lowest results were those related to vectors, where boxes B, D and F had 100% non-compliance, 

causing the market to obtain only 23.8% of service in this regard. In general, the boxes had an average 

between 54.2% and 70.8% of compliance with the current legislation, therefore, all considered 

Regular, but still have an acceptable reference distance that is above 75% of compliance in aspect 

hygienic-sanitary. Through the results raised here, it was possible to detect irregularities in the 

hygienic-sanitary conditions in the commercialization of fish in Capanema-Pa, which can compromise 

the quality of the fish and, consequently, the health of the consumer. 

Key words: Fish, Hygienic-sanitary aspects, Food Contamination. 

 

 

1. Introdução 

O pescado é caracterizado como uma fonte importante de proteína, com considerável 

valor nutritivo (PAIVA et al., 2018). De acordo com Silva, Matté e Matté (2008) a forma de 

aquisição de peixes pode variar, indo de sacolões a supermercados e feiras livres. A feira livre 

apesar de ser um dos locais mais tradicionais de comercialização de alimentos a varejo dentro 

das áreas urbanas (GOMES et al., 2012) apresenta maior fragilidade em relação a conservação 

de alimentos (SILVA; MATTÉ; MATTÉ, 2008), sendo que muitas vezes, apenas uma pessoa 

é responsável tanto pela manipulação dos peixes, quanto pelo dinheiro e utensílios 

(HOLANDA et al., 2013). 

Conforme destacam Gomes et al. (2012) alimentos de origem animal estão sujeitos a 

contaminação microbiana a partir de várias fontes. Fatores como o tempo de armazenamento 

e refrigeração inapropriadas, manipulação e preparação inadequadas, podem levar a 

contaminação e/ou o aceleramento da decomposição do pescado, potenciando a proliferação 

de microrganismo patogênicos, contribuindo para a perda da qualidade e deterioração da 

musculatura do pescado, além do aumento dos riscos de intoxicação e infecção alimentar na 

população (FREIRE; SILVA; SOUZA, 2011; SILVA; MATTÉ; MATTÉ, 2008). 

Sob está óptica Paiva et al., (2018) apontam que embora bem divulgada e prevista em 

lei, a implantação de boas práticas de manipulação de alimentos se mostra deficiente, 

principalmente na comercialização mais informal, que de modo geral acrescenta potencial 

risco a saúde do consumidor (SILVA; MATTÉ; MATTÉ, 2008). Em decorrência dessa 
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problemática tenciona-se com essa pesquisa avaliar as condições higiênico-sanitárias do 

pescado comercializado no mercado municipal de Capanema, Pará. 

 

2. Metodologia 

O estudo qualitativo foi realizado no mercado municipal de Capanema-Pa (Figura 1), 

situado no Nordeste paraense, próxima às coordenadas: latitude 01º11‘45‘‘ e longitude 

47º10‘51‘‘. O município possui aproximadamente 621,483 km² de extensão e população 

estimada em 69.431 habitantes (IBGE, 2020).  

Figura 1: Mapa de localização do Mercado Municipal de Capanema, Pará. 

 

Antes da aplicação do checklist, para cada responsável pelos pontos comerciais de 

pescados do mercado de peixes de Capanema, foi apresentado um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), visando o esclarecimento dos objetivos e importância da 

pesquisa, bem como a autorização dos comerciantes para que a pesquisa pudesse ser efetuada. 

Os pontos comerciais onde os responsáveis concordaram em assinar o TCLE foram avaliados 

por meio de um checklist baseado na Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004 da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), abrangendo questões relativas às 

condições sanitárias do estabelecimento (Quadro 1). Servindo de base para classificá-los, 

segundo indicado pela ANVISA, entre:  bom (75 a 100% de atendimento), regular (50 a 

74,9%) e ruim (0 a 49,9%). Usou-se o software Microsoft Excel® 2013 para tabulação dos 

dados e confecção de gráficos e tabelas. 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

479 

Quadro 1: Etapas do checklist referente aos aspectos higiênico-sanitários dos 

estabelecimentos. Fonte: Os autores 

ETAPAS ASPECTOS HIGIÊNICO-

SANITÁRIO 

Nº DE QUESITOS 

1 Infraestrutura 8 

2 Higienização 4 

3 Manipuladores 5 

4 Vetores e pragas 3 

5 Manejo e embalagens 4  

                         Total 24 

 

3. Resultados/Discussões 

No Mercado Municipal de Peixes de Capanema, Pará, há ao todo 25 boxes, contudo, 

apenas 16 estão funcionando (64%). Dos boxes ativos somente sete (43,8%) dos responsáveis 

autorizaram a avaliação em seus estabelecimentos comerciais e assinaram o TCLE 

apresentado, e os demais (56,2%) se recusaram a assinar o termo. 

O espaço do mercado é um galpão, com funcionamento nos períodos da manhã e tarde 

no horário comercial. A prefeitura é responsável pela limpeza da área onde as pessoas 

transitam, enquanto a higienização dos boxes fica sob responsabilidade de cada comerciante. 

Em relação às espécies de peixes comercializadas, o Mercado de Peixes de Capanema 

apresentou 11 espécies, entre elas, somente quatro espécies estavam presentes em mais de um 

boxe, tratando-se de Gó, Serra, Dourada e Corvina (Quadro 2). Já Souza e Pontes (2020) 

fizeram um inventário dos pescados comercializados nos mercados públicos da cidade de 

Belém, Pará, e com isso obtiveram as espécies de peixes mais encontradas, sendo elas, 

Dourada, Pescada Gó, Pescada Amarela, Filhote e Tambaqui, tendo semelhanças com o 

mercado de Capanema somente as espécies de Gó e Dourada. 

Quadro 2: Espécies de pescados comercializadas no Mercado Municipal de Peixes em Capanema, Pará. 

Fonte: Os autores, sendo os nomes científicos consultados em Souza e Pontes (2020) 

Pescado Comercializado  Nome Científico   Boxes  

Gó Macrodon ancylodon (Bloch &Schneider, 1801) A B D E F G 

Serra  Scomberomorus brasiliensis Collette, Russo &Zavala-Camin, 

1978 

A B E F G  

Dourada  Brachyplatystoma rousseauxii (Castelnau, 1855) B D E F G  

Corvina  Cynoscion spp.  C G  



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

480 

No tocante à infraestrutura do mercado de peixes, o mesmo apresenta como espaço 

físico um galpão que se encontra próximo ao Mercado Municipal da cidade, sendo um 

ambiente com cobertura, o que diminui a exposição do pescado aos raios solares, 

apresentando também duas entradas grandes no local, proporcionando uma ventilação 

adequada para a distribuição do odor para parte exterior do comércio e também para a 

renovação do ar que circula no interior do mercado. 

 O mercado apresenta as paredes recobertas por azulejos, o que possibilita a 

acumulação de sujidades nos espações entre eles. Além disso, foi possível observar 

deterioração nas paredes, as quais possuem diversas rachaduras e buracos, desfavorecendo a 

higienização total das superfícies do ambiente de trabalho (Figura 2). Os balcões são de 

concreto, o que também possibilita a contaminação dos alimentos, pois os poros presentes são 

suscetíveis ao acúmulo de sujeiras e resíduos dos pescados. De acordo com ANVISA (2004), 

o material mais adequado para composição das bancadas seria o aço inoxidável, pois o 

mesmo apresenta superfície lisa e livres de poros, o que facilita a limpeza dos mesmos. 

 

Figura 2: Bancada de concreto e com presença de azulejos quebrados.Fonte: Os autores. 

Em todos os boxes havia a presença de uma pia com água corrente, sendo a mesma, 

utilizada para todas as atividades de higienização. Em uma pesquisa semelhante realizada nas 

feiras livres da cidade de Caxias-MA, por Holanda et al. (2013), 66,6% das amostras 

apresentam água disponível, destas somente 33,3% apresentam fontes distintas para as 

atividades de higienização. Já em Silva, Matté e Matté (2008) as feiras não apresentavam 

água corrente, os feirantes em sua totalidade faziam uso de recipientes para armazenar a água, 

sendo a mesma água utilizada para a higiene das mãos, utensílios e pescado.  
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Nem todos os boxes apresentavam tábua de corte apropriada, possuindo no lugar um 

cepo de madeira como suporte, utilizado para fazer os cortes dos pescados, onde foi 

possívelobservar a presença de lacunas nas superfícies, sendo esse, um outro fator que pode 

ocasionar a contaminação dos peixes. Além disso, embora haja a higiene das mãos e 

utensílios antes de começar as atividades de comercialização, durante o período comercial não 

foi notado a lavagem das mãos com periodicidade, nem mesmo dos utensílios, como as facas 

de corte. As balanças eram todas mecânicas, contendo um prato de alumínio, o qual é 

utilizado por várias vezes sem que haja qualquer ação de higienização frequente. Resultados 

semelhantes também foram observados por Silva, Matté e Matté (2008) ao realizarem uma 

pesquisa nas feiras livres da cidade de São Paulo, SP, constatando desorganização e falta de 

higiene nas bancas de pescado em todos os locais amostrados, além do uso de utensílios mal 

conservados e sujos, como as facas e superfície de cortes, em 100% dos locais observados. 

Como mostrado na figura 3, os recipientes com os peixes "in natura" ficam acima dos 

ralos, que por sinal as grades se encontram mal conservadas, estando enferrujados e em 

alguns trechos sendo feito de madeira, o que se mostra inadequado, pois ocorre circulação de 

água abaixo deles.  

 

Figura 3: Pescado sendo exposto próximo aos ralos que apresentam péssimo estado de 

conservação.Fonte: Os autores.  

Os ralos são locais promissores de vetores e pragas urbanas, como ratos e baratas, que 

apesar de não ter sido presenciado o aparecimento dos mesmos no local durante o período de 

aplicação do checklist, há a possibilidadeque estes se tornem presentes em horários com 

menor circulação de pessoas, sendo outra fonte de risco para contaminação dos produtos ali 

comercializados.Ainda, o chão, no local de trânsito dos clientes, constantemente encontrava-



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

482 

se úmido, proveniente de vazamentos do gelo derretido dentro dos isopores onde os pescados 

eram armazenados.  

Nenhum dos comerciantes fazia uso de tocas e luvas, e embora 85,71% estivessem 

utilizando aventais de PVC branco, o traje adequado completo se torna necessário para 

minimizar os riscos de contaminação dos alimentos por manipulação indevida. Os resultados 

aqui obtidos nesses aspecto, corrobora com os resultados de Freire, Silva e Souza (2011), que 

avaliando os aspectos econômicos e higiênico-sanitários do comércio de peixes na feira e no 

mercado municipal de Bragança, Pará, também não observaram o uso de trajes e instrumentos 

adequados pelos comerciantes. No trabalho de Silva, Matté e Matté, (2008), 15% dos 

feirantes não utilizavam proteção para os cabelos, além de os apresentar compridos, 25% 

apresentaram cabelos curtos e a utilização de gorro/boné e 60% apresentou o uso de cabelo 

curto e sem proteção.  

Em relação a higiene das unhas, todos os vendedores apresentavam unhas curtas, 

como indicado pela legislação vigente, uma vez que unhas compridas podem acumular 

microrganismos com mais facilidade. Além disso, nenhum deles apresentava enfermidades 

visíveis pelo corpo, o que também é visto como positivo quando se trata de manipuladores de 

alimentos, mas apesar desses pontos positivos, outro fator que pode pôr em risco a saúde dos 

consumidores, é o fato de que não há distribuição de tarefas entre diferentes pessoas dentro de 

cada estabelecimento comercial, sendo que a mesma pessoa responsável pela manipulação 

dos pescados é também responsável pelo recebimento de dinheiro e cuidado de todos os 

utensílios utilizados, resultados também evidenciados nos estudos de Holanda et al. (2013) e 

Silva, Matté e Matté (2008). 

No momento de aplicação do checklist não foi constatada a presença de animais e 

insetos pelo local, porém em alguns estabelecimentos foi possível notar indícios da presença 

dos mesmos, como fezes de cachorro, por exemplo. Já na pesquisa realizada por Holanda et 

al. (2013) foi observado a presença de animais circulando entre as barracas e vísceras, o que 

está em desconformidade com o item 4.1.7 daRDC, nº 216da ANVISA, onde conta-se como 

irregularidade a presença de animais dentro do ambiente de comercialização de alimentos. 

Em nenhum dos locais há freezers para a melhor conservação dos pescados, em alguns 

há somente isopores com gelo armazenadoabaixo dos peixes, o que não garante a conservação 

de sua qualidade ou evita sua deterioração. Além disso, quando os pescados não se 

encontravam expostos na bancada de concreto, encontravam-se em peneiros ou recipientes 

plásticos, os quais, mostraram-se mal preservados.  
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Durante o processo de manipulação os restos dos produtos, como vísceras e nadadeira 

caudal são descartados usualmente no próprio chão dos respectivos boxes, como é mostrado 

na figura 4. Somente ao fim do expediente de cada turno que há o recolhimento dos resíduos 

pelos proprietários, sendo descartados em um container, que fica localizado entre o mercado 

de peixe e o mercado municipal, utilizado para descarte tanto pelo comercio de peixe, dos 

demais produtos comercializados no mercado municipal, e dos resíduos gerados em uma feira 

livre também localizada nas proximidades do mercado. Não há a separação do material 

orgânico do inorgânico, todos os resíduos são armazenados no mesmo local e têm o mesmo 

destino final, sendo recolhidos para serem descartados em um lixão a céu aberto localizado no 

município. 

 

Figura 4: Descarte de vísceras e nadadeiras caudal de forma irregular, sendo jogados no chão do boxe 

Fonte:Os autores.  

 

No estudo de Holanda et al., (2013) o pescado em 100% das barracas estava exposto 

ao ambiente, sujeito ao contato de fontes contaminantes, como insetos e sujeiras, junto a isso, 

também não havia o uso de equipamentos e utensílios em bom estado de conservação. Já no 

levantamento de Freire, Silva e Souza (2011), os peixes comercializados na forma "in natura" 

eram armazenados em gelo, porém durante o período de comercialização ficavam expostos 

em bancadas, sob temperatura ambiente, o que compromete a qualidade do produto, além de o 

deixar suscetível a contaminação e acelerar seu processo de deterioração. 

Nos aspectos higiênico-sanitários o boxe D apresentou melhores resultados na etapa 

relacionada a infraestrutura, com 87,5% de itens atendidos, sendo classificado como bom 

nesse quesito. Já em relação a etapa de higienização, o boxe que melhor atendeu a legislação 

vigente foi o F, atingindo 100% de atendimento aos quesitos. No que se refere aos quesitos de 
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manipuladores, os boxes A, B, C, D e E obtiveram 80% de conformidade. Quanto a etapa de 

vetores e pragas, o boxe A foi o que apresentou melhor resultado, obtendo 66,7% de itens 

atendidos, enquanto que os boxes B, D e F, obtiveram 100% de não conformidade. Sobre o 

manejo e embalagens os boxes A e C apresentaram 100% de conformidade, quanto ao 

mercado, de modo geral, ou seja, levando em consideração os resultados obtidos na análise de 

todos os boxes, a etapa que apresentou mais itens atendidos foi a de Manejo e embalagens, 

com aproximadamente 78% de atendimento aos quesitos, já a etapa com resultados menos 

satisfatórios foi a de Vetores, com apenas 23,8% de conformidade (Figura 5). 

 

Figura 5: Aspectos higiênico-sanitários na comercialização de pescado no município de Capanema-Pa. 

Fonte:Os autores.  

Quanto à conformidade com a Resolução em relação a todos os quesitos avaliados, o 

boxe com melhor percentual de atendimento foi o boxe C, atingindo 70,8% de atendimento, 

seguido do boxe E, com 66,7%, boxes A e D com 62,5%, B e F com 58,3% e boxe G com 

54,2%. Levando em consideração todos os boxes avaliados, o mercado municipal de peixes 

da cidade de Capanema, Pa, obteve uma média de 62,5% (Figura 6) de conformidade com a 

legislação vigente, dessa forma, o mercado, assim como cada boxe individualmente, foram 

classificados como regular (Quadro 3). 
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Figura 6: Conformidade dos boxes às etapas de verificação do checklist.Fonte:Os autores.  

 

Quadro 3: Classificação final dos boxes.Fonte: os autores 

Classificação 
Boxes 

A B C D E F G Mercado 

Bom (75-100%)         

Regular (50-74,9%) 62,50% 58,63% 70,83% 62,50% 66,67% 58,33% 54,17% 62,50% 

Ruim (0-49,9%)         

 

 Os resultados aqui encontrados, corroboram com os resultados de Santos, Moura e 

Baptista (2015), que ao avaliarem as condições higiênico-sanitárias do comércio de alimentos 

em uma feira de Recife-PE, observaram que 69,56% (16/23) dos estabelecimentos avaliados 

foram classificados como regular. De acordo com os autores mencionados acima, esses dados 

apontam para as grandes possibilidades de contaminação dos alimentos comercializados 

nesses ambientes, uma vez que quanto menor o índice de adequação aos quesitos propostos 

pelaANVISA, maiores são os riscos da ocorrência de doenças transmitidas por alimentos aos 

consumidores. 

 

4. Conclusões 

No Mercado de Peixes do município de Capanema, Pará, as espécies que se 

encontravam presentes na maioria dos boxes foram Gó, Serra e Dourada, sendo que as 

mesmas, assim como as demais espécies identificadas, estão sujeitas a várias possíveis fontes 

de contaminação, uma vez que os boxes apresentam índice de conformidade com os quesitos 

avaliados, abaixo do considerado como satisfatório pela ANVISA, estando todos classificados 
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com regular. Assim, os dados aqui levantados indicam grande probabilidade dos riscos de 

contaminação e transmissão de doenças veiculadas por alimentos para os consumidores, o que 

pode, não somente, oferecer problemas à saúde pública, como também para a economia local.  
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Resumo 

O abacaxi é uma infrutescência pertencente à família botânica bromeliaceae, e é de grande 

importância econômica e gastronômica ao redor do mundo. O presente estudo teve como objetivo 

realizar a caracterização dos compostos do doce de abacaxi saborizados. A coleta dos frutos de 

abacaxi da cultivar pérola foram realizadas no Sítio Moreira, propriedade localizada em Floresta do 

Araguaia, cuja as coordenadas geográficas são: 07° 31‘ 23‖ de latitude Sul e 47° 39'04, 9" de 

longitude a Oeste. A obtenção de mudas foi por meio da propagação vegetativa do próprio cultivo, a 

colheita foi feita 18 meses após o plantio, para a elaboração dos produtos, utilizou-se diferentes 

matérias primas como: polpa de abacaxi, albedo de maracujá extraído dos frutos (Passiflora edulis), 

açúcar refinado, flor de camomila desidratada e canela em pau. Os produtos gerados foram 

desenvolvidos no campus de Parauapebas, pertencente à Universidade Federal Rural da Amazônia, 

localizada no estado do Pará. Em relação aos valores obtidos da caracterização físico-química dos 

produtos elaborados, os valores da acidez total titulável (ATT), umidade, e carboidratos não diferiram 

(p > 0,05) entre as três formulações de doce em massa, em relação aos teores cinzas, lipídios e 

proteínas foram maiores nos doces DMCN (p < 0,05), e também o teor de sólidos solúveis totais (SST) 

e pH no DM (p < 0,05). Os produtos foram analisados sensorialmente quanto à aparência, aroma, 

textura, sabor e impressão global. Todas as formulações do doce estão de acordo com os padrões 

físico-químicos do produto que atendem a legislação brasileira, no entanto, o parâmetro obtido dos 

lipídios apresentou valores inferiores nesse estudo, ocasionado pela adição de outros ingredientes 

como a canela e a camomila em sua composição. A aceitabilidade sensorial dos produtos foi bastante 

elevada, assim como a intenção de compra. 

 

Palavras-Chave: Frutos, Produtos, Análises, Formulações. 

 
Abstract 

Pineapple is an infrutescence belonging to the botanical family bromeliaceae, and is of great economic 

and gastronomic importance around the world. The present study aimed to characterize the flavored 

compounds of the sweet pineapple. The pineapple fruits of the cultivar pearl were collected at Sítio 

Moreira, a property located in Floresta do Araguaia, whose geographical coordinates are: 07 ° 31 '23 
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‖south latitude and 47 ° 39'04, 9" west longitude The seedlings were obtained through the vegetative 

propagation of the crop itself, the harvest was made 18 months after planting, for the preparation of 

the products, different raw materials were used, such as: pineapple pulp, passion fruit albedo extracted 

from the fruits ( Passiflora edulis), refined sugar, dehydrated chamomile flower and cinnamon sticks 

The products generated were developed on the campus of Parauapebas, belonging to the Federal Rural 

University of the Amazon, located in the state of Pará. of the elaborated products, the values of total 

titratable acidity (ATT), humidity, and carbohydrates did not differ (p> 0.05) between the three 

formulations of mass candy, in relation to the gray, lipid and protein contents. grains were higher in 

DMCN sweets (p <0.05), and also the content of total soluble solids (SST) and pH in DM (p <0.05). 

The products were analyzed sensorially for appearance, aroma, texture, flavor and overall impression. 

All the formulations of the candy are in accordance with the physical-chemical standards of the 

product that meet the Brazilian legislation, however, the parameter obtained from the lipids showed 

lower values in this study, caused by the addition of other ingredients such as cinnamon and 

chamomile in its composition. The sensorial acceptability of the products was very high, as well as the 

purchase intention. 

 
Keywords: Fruits, Products, Analysis, Formulations 

 

1. Introdução 

O abacaxi AnanascomosusL. Merrill pertence à família Bromeliaceae (Figura 1), que 

contempla aproximadamente 46 gêneros e 1.700 espécies, presentes principalmente em zonas 

tropicais (THÉ, 2010). As cultivares mais plantadas no Brasil são a ‗Pérola‘ e a 

‗Smoothcayenne‘, sendo a Pérola considerada insuperável para o consumo ao natural, graças 

a sua polpa suculenta e saborosa, fazendo com que os frutos tenham grande potencial de 

comercialização internacional (CUNHA, 2010). 

O abacaxizeiro pertence à ordem Bromeliales, família Bromeliaceae, subclasse 

monocotiledônea, gêneros Ananás e Pseudoananas. É uma planta herbácea considerada 

perene, uma vez que, após produzir o fruto, o seu desenvolvimento continua através de uma 

gema de sua base que cresce, assim produzindo um novo fruto no ano seguinte. A planta 

necessita de 200 dias ou de 12 a 30 meses em média para frutificar e é propagada 

vegetativamente por meio de mudas produzidas pela própria planta (gemas axilares). Possui 

caule (talo) curto e espesso, do qual crescem folhas em forma de calha, estreitas e rígidas, no 

qual se inserem raízes axilares. O sistema radicular é fasciculado, superficial e fibroso, em 

profundidade de 15 a 30 cm da superfície do solo. O modo como a folha se insere no caule 

determina o tipo desta planta: ereta, semi-ereta e tendente à horizontal. A planta adulta atinge 

de 1,0 a 1,2 metros de altura e largura de 0,80 a 1,50 metros (MARGARIDO, 1991). 

A cultivar ‗Pérola‘ apresenta porte médio, com um crescimento ereto, folhas com 

espinhos nas bordas e com média de 65 cm de comprimento. O pedúnculo é longo (30 cm), 

produz filhotes (5 a 15) presos ao pendúnculo, 3-8 rebentos na base, próximos a base do fruto. 

O fruto é cilíndrico (levemente cônico no ápice) com coloração verde-amarelada, pesando de 
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1,0 a 1,5 kg de polpa amarelo-pálida, possui coroa grande, tem baixa acidez, sensível às 

doenças como fusariose e fasciação. A cultivar é também conhecida por Pernambuco ou 

Branco de Pernambuco, devido a sua predominância na região Nordeste (CABRAL et al., 

2000).  

O Brasil em 2012 se sobressaiu como o terceiro maior produtor de abacaxi do mundo, 

com uma produção estimada em mais de 2,4 bilhões de toneladas (FAO, 2014). Dentre os 

estados brasileiros, a Paraíba é o segundo maior produtor com cerca de 285 milhões de frutos, 

superado apenas pelo Estado do Pará, que produziu 320 milhões (IBGE, 2013). Dentre as 

cultivares de abacaxis plantados no Brasil, a mais consumida é a ‗Pérola‘, sobretudo nas 

regiões Norte e Nordeste (MELETTI et al., 2011). 

A cultura apresenta grande importância econômica não só pelas qualidades 

nutricionais e sensoriais, mas também por sua rentabilidade e importância social, devido seu 

cultivo exigir mão de obra intensiva (CUNHA et al., 1994).O sabor e aroma característicos do 

abacaxi são atribuídos à presença e aos teores de diversos constituintes químicos que ressalta 

entre eles os açúcares e os ácidos responsáveis pelo sabor, e compostos voláteis associados ao 

aroma. Destaca-se pelo valor energético, devido à sua alta composição de sais minerais 

(cálcio, fósforo, magnésio, potássio, sódio, cobre e iodo) e de vitaminas (C, A, B1, B2 e 

Niacina) (DANTAS, 2009). Estes compostos ajudam na formação óssea do adolescente e são 

de grande importância na prevenção da arteriosclerose, artrite e infecções na garganta 

(SOBRINHO, 2014). 

Os principais ácidos responsáveis pela acidez do fruto são o cítrico e o málico, os 

quais contribuem com 80% da acidez total. A acidez total titulável da polpa, geralmente varia 

de 0,6% a 1,6% e é expressa como porcentagem de ácido cítrico, enquanto o pH da polpa se 

enquadra na faixa de 3,7 a 3,9 (CARVALHO; BOTREL, 1996). 

O crescente consumo e a elevada comercialização de polpa de frutas vêm aumentando 

significativamente a cada ano. Como as frutas são perecíveis e podem deteriorar com 

facilidade, logo a polpa de fruta é uma boa opção de substituição ao fruto in natura, devido ao 

seu alto valor nutritivo, semelhante ao das frutas de origem (COSTA; CARDOSO; SILVA, 

2013). Em geral, as polpas são utilizadas como matéria prima por outras indústrias, na 

fabricação de iogurtes, sorvetes, sucos, doces e etc., como também podem ser processadas 

durante a safra, a partir das frutas descartadas para o mercado de consumo in natura, como 

alternativa para a produção de doces em massa, geleias, sucos e néctares (MATTA et al., 

2005). 
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1.1 Produtos artesanais 

1.1.1 Doce em massa 

O doce em massa é obtido através do cozimento das frutas adicionando-se o açúcar até 

atingir a consistência desejada, podendo ser pastoso ou em massa de tal forma que possibilite 

o corte (Figura 3). Além do açúcar, outros ingredientes podem vir a ser acrescentados como a 

pectina e o ácido cítrico, que contribuem para a boa liga do doce. A fabricação é simples e 

eficiente na conservação de frutas, o que torna o doce   apreciado pelos consumidores e eleva 

sua comercialização (SILVA, 1997). 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por meio da Resolução da Diretoria 

Colegiada, RDC nº 272, de 2005, fixou a identidade e as características mínimas de qualidade 

dos produtos de frutas, nos quais o doce em massa se enquadra como partes comestíveis das 

frutas adicionados de açúcares, água, pectina (0,5 a 1,5%) e ajustador de pH (3 a 3,4), além de 

outros ingredientes e aditivos permitidos pela legislação brasileira, até alcançar consistência 

adequada (ANVISAd, 2005). 

 

1.1.2 Camomila 

A camomila (Matrichariachamomilla) é uma espécie originária do norte da Europa 

(zona dos Bálcãs),em países da Europa Central, especialmente abundante na Europa Oriental, 

também encontrada na Ásia ocidental, na região do Mediterrâneo do norte da África e nos 

Estados Unidos da América  

É cultivada em diversos países, entre eles o Brasil. É comum encontrá-la em terrenos baldios 

e jardins, lugares estes com tendência a disseminá-la rapidamente como planta invasora 

(ALONSO,1998). 

É uma planta herbácea anual pertencente à família Compositae, caracterizada por 

apresentar uma pequena altura, de 30 cm aproximadamente. Possui caule cilíndrico erguido, 

ramoso, de cor verde embranquecido, folhas alternas divididas em pequenos segmentos 

lineares finos. Cada ramo apresenta em sua extremidade um botão floral de cor amarelo 

dourado e pétalas brancas. Apresenta flores unissexuada e hermafroditas (parte amarela). As 

flores são levemente amargas e exalam odor característico. Os frutos são pequenos e de 

coloração parda. Florescem a partir do mês de abril econtinuam a floração durante a 

primavera (ALONSO, 1998). Propaga-se por sementes,as quais devem ser depositadas sobre 

o solo, sem aprofundá-las, apenas sofrendo leve pressão, pois são muito pequenas e só 

germinam bem na presença de luz. Para facilitar o semeio, podem-se misturar as sementes 
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com areia fina. Podem ser utilizadas sementeiras, com posterior transplante, ou semeadura 

direta no local definitivo, o que exigirá desbaste posteriormente (ALONSO, 1998). 

 

1.1.3 Canela 

A canela (Cinnamomumzeylanicum L.) pertence à família das Lauráceaes, que possui 

grande importância econômica na indústria alimentícia e cosmética (Figura 5). Nativa da Ásia 

e com distribuição na Índia, China, Sri Lanka e Austrália (SOUSA, 2011). 

É uma árvore mediana, o seu tronco pode atingir de 8 a 9 metros de altura, cerca de 35 

centímetros de diâmetro e a casca apresenta uma espessura de até 12 milímetros e coloração 

castanha. As folhas apresentam características morfológicas coriáceas, lanceoladas, com 

nervuras na base, brilhantes e lisas na parte superior e coloração verde clara. As flores são 

numerosas e pequenas, de coloração amarelada ou esverdeada agrupadas em cachos 

ramificados, sua floração ocorre nos meses de setembro, outubro e novembro (REIS, 2012). 

 

1.1.4 Albedo de maracujá 

O maracujá (Passiflora edulis f. flavicarpa) é uma planta de clima tropical, sendo uma 

cultura em expansão tanto para o consumo in natura como para a produção de sucos, 

destacando-se o Brasil como maior produtor de maracujá a mais de duas décadas, com cerca 

de 80% da produção mundial (Meletti, 2011). 

Segundo Matsuura et al. (2005), o albedo do maracujá é um resíduo do processamento 

do suco de maracujá e do consumo da fruta in natura, que possui elevado teor de fibras, como 

a pectina (2,0% a 3,0%, em base úmida), mas contém compostos cianogênicos (CC). 

A casca do maracujá (parte branca) é rica em pectina, niacina (vitamina B), ferro, 

cálcio e fósforo. Em humanos, a niacina atua no crescimento e na produção de hormônios, 

assim como previne problemas gastrointestinais. Os minerais atuam na prevenção da anemia 

(ferro), no crescimento e fortalecimento dos ossos (cálcio) e na formação celular fósforo) 

(GOMES, 2004). Quanto à composição de fibras, a casca do maracujá constitui produto 

vegetal rico em fibra do tipo solúvel (pectinas e mucilagens), benéfica ao ser humano. Ao 

contrário da fibra insolúvel (contida no farelo dos cereais) que pode interferir na absorção do 

ferro, a fibra solúvel pode auxiliar na prevenção de doenças (ROCCO, 1993; BINA, 2004). 
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2. Metodologia 

2.1 Material 

Os frutos de abacaxi cultivar Pérola foram coletados na propriedade rural Sítio 

Moreira localizada em Floresta do Araguaia, com as seguintes coordenadas geográficas: 07° 

31‘ 23‖ de latitude Sul e 47° 39'04, 9" de longitude a Oestecolhidos aos 18 meses após 

plantio.  

As mudas foram obtidas através de mudas tipo rebentão do próprio cultivo. O plantio 

foi realizado no mês de setembro de 2015, em espaçamento de linhas simples de 0,90 x 0,30 

m, cujas covas com dimensões 15x15 cm foram abertas em sulcos de plantio, assim 

recebendo a adubação de acordo com as recomendações necessárias para cultura. A irrigação 

é por microaspersão durante o período de estiagem (junho a setembro). Os abacaxis 

receberam os tratos culturais, como capinas, podas e controle fitossanitário quando 

necessário.  

Para a elaboração dos produtos (doce em massa) foram utilizadas as seguintes matérias 

primas: polpa de abacaxi, albedo de maracujá extraído dos frutos (Passiflora edulis), açúcar 

refinado, flor de camomila desidratada e canela em pau, comercializados nos supermercados 

de Parauapebas-PA. 

 

2.2 Métodos 

Os produtos elaborados, doce em massa e geleia de abacaxi foram desenvolvidos na 

Universidade Federal Rural da Amazônia, no campus de Parauapebas Pará, localizada nas 

coordenadas geodésicas 49°51‘19‖ W latitude, 06°12‘58‖ S longitude, com altitude de 197m 

com auxílio do GPS portátil (Modelo eTrex 10, Marca Garmin), assim como todas as análises 

físicas, físico-químicas e sensorial. O período de realização do trabalho foi de março a julho 

de 2018. Para as formulações de doce em massa e geleia de abacaxi adequadas, foram 

realizados vários testes com diferentes concentrações de cada matéria prima empregada. 

 

2.2.1 Processo de obtenção das polpas de abacaxi e do albedo de maracujá. 

Os frutos selecionados foram lavados, sanitizados por imersão em solução com 

hipoclorito de sódio (200 mg/L) durante 15 minutos e novamente imersos em água por 15 

minutos, separadamente. Em seguida, as amostras dos frutos foram manualmente separadas 

da polpa, batidas em liquidificador, peneiradas e embaladas em sacos plásticos de polietileno 

de 1Kg e congeladas a –20ºC para serem utilizada nas análises físico-químicas e no 

processamento dos produtos artesanais. 
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No processo de obtenção do albedo, os maracujás foram cortados com faca de aço inoxidável 

e as sementes e suco foram separados do albedo (parte branca da casca do maracujá), com 

auxílio de uma colher. O albedo foi retirado da película amarela (flavedo) do maracujá com 

auxílio de uma faca de aço-inox, submetendo ao processo de fervura (aproximadamente 20 

minutos) por imersão em água, na proporção de 500 g de albedo e 1 L de água. Após a 

drenagem da água e o resfriamento, o albedo foi submetido ao processo de trituração em 

liquidificador, acrescido de água mineral na proporção de 1:1. Em seguida o gel foi envasado 

em recipientes de vidro de 250 ml e armazenadas sob refrigeração a 8ºC até o momento da 

formulação das geleias e dos doces em massa. 

 

2.2.2 Processamento dos doces de abacaxi com camomila e canela 

Foram formulados os seguintes produtos: doce em massa e geleia. Os fluxogramas dos 

processos dos produtos elaborados estão descritos e no Apêndice 1 podem ser visualizadas as 

etapas no processamento dos mesmos.  

 
Figura 1 - Fluxograma do processo de produção do doce em massa. 

 

Para as formulações dos doces em massa (F1= 30% de polpa de fruta com partícula; 

35% de açúcar; 15% de xarope de glicose; 20% de albedo de maracujá; F2: 30% de polpa de 
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fruta com partícula; 35% de açúcar; 15% de xarope de glicose; 19,95% de albedo de maracujá; 

0,05% de flor de camomila desidratada e F3: 30% de polpa de fruta com partícula; 35% de 

açúcar; 15% de xarope de glicose; 19,9% de albedo de maracujá; 0,1% de canela em pau), as 

polpas concentradas e com partículas foram acrescidas em função do teor de sólidos solúveis, 

segundo o cálculo, a quantidade de açúcar suficiente para elevar a 70°Brix por balanço de massa 

(Equação 1) Mp x °Brixp + Ma x °Brixa = Mproduto x °Brixproduto, em seguida, apenas a polpa, e as 

especiarias foram pasteurizadas (90ºC por 30 segundos), e demais ingredientes foram 

misturados sob aquecimento (T < 100ºC) até atingir o ponto de geleificação desejado (70ºBrix). 

Os doces foram envasados imediatamente após cocção e mantidos sob temperatura ambiente até 

o momento das análises 

 

2.2.3 Caracterização físico-química dos doces de abacaxi 

As seguintes análises foram realizadas em triplicata (n=3) nos doces elaborados: 

 pH:  determinado em potenciômetro (Marca Hanna Instruments, Modelo HI9321), 

previamente calibrado com soluções tampões de pH 4 e 7, de acordo com o método 981.12 

da AOAC (1997). 

 Acidez total titulável (ATT): realizada por titulometria com solução de hidróxido de 

sódio 0,1 N até a primeira coloração rosa persistente por aproximadamente 30 segundos, e 

fator de conversão do ácido cítrico foi de 64,02 (AOAC, 1997). 

 Sólidos solúveis totais (SST): foram quantificados nas amostras, por meio de leitura direta 

em refratômetro de bancada segundo AOAC (1997). 

 Umidade: determinada por gravimetria, em estufa (Marca Tecnal, Modelo TE – 395), de 

acordo com o método 920.151 da AOAC (1997). 

 Cinzas: as amostras foram incineradas em forno tipo mufla a 550 °C, de acordo com o 

método 930.05 da AOAC (1997). 

 Proteínas: foram determinadas de acordo com Método do Biureto descrito por Layne 

(1957). É um método colorimétrico, cuja cor, que varia de rosa a púrpura, é formada 

devido ao complexo de íons de cobre e o nitrogênio das ligações peptídicas, obtidas 

quando soluções de proteínas em meio fortemente alcalino são tratadas com soluções 

diluídas de íons cúpricos. Esses compostos têm absorção máxima em 540 nm e foram lidos 

em um espectrofotômetro do tipo uv-visível (Marca Bioespectro, Modelo SP-220). 
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 Lipídios: determinado através da extração com mistura de solventes a frio, método de 

Bligh e Dyer (1959). 

 Carboidratos: foi calculado por diferença, segundo Resolução n° 360 de 23 de dezembro 

de 2003 (ANVISAc, 2003). Carboidratos (%): [100 – (% umidade + % proteína + % 

lipídios + % cinzas)].  

 Valor energético total (VET): foi estimado (kcal/100g) utilizando-se os fatores de 

conversão de Atwater: 4 kcal/g para carboidratos e proteínas e 9 kcal/g para lipídios 

segundo Anderson et al. (1988) e a Resolução n° 360 de 23 de dezembro de 2003 

(ANVISAc, 2003). 

 

2.2.4 Análise sensorial dos doces de abacaxi 

A avaliação sensorial foi realizada na Universidade Federal Rural da Amazônia no 

Campus de Parauapebas, no mês de julho de 2018, por 100 provadores não treinados, 

selecionados aleatoriamente, de ambos os sexos, com faixa etária de 10 a 60 anos, 

pertencentes a comunidade acadêmica da UFRA. Para cada avaliador foi entregue uma ficha 

com o Termo de Consentimento Livre Esclarecido para Análise Sensorial (Anexo A), em 

seguida o mesmo recebeu aproximadamente 20 gramas das diferentes formulações de doces 

em massa, servidas em copinhos descartáveis (de 50 mL) codificados com números de três 

dígitos aleatórios, um copo com água (de 150 mL) e bolacha água e sal, sendo-lhe solicitado 

avaliar cada amostra, individualmente, quanto a aparência, aroma, textura, sabor e impressão 

global (modo geral do produto), utilizando uma ficha de avaliação (Anexo B) com uma escala 

hedônica de nove pontos, ancorados em seus extremos nos termos gostei muitíssimo (9) e 

desgostei muitíssimo (1) (ABNT, 1993; ABNT, 1998; DUTCOSKY, 1996; STONE; SIDEL, 

1993). 

Em seguida, foi solicitada a avaliação dos produtos quanto ao teste de intenção de 

compra, a fim de verificar se o produto seria bem comercializado ou não, com uma escala 

hedônica de 5 pontos, de acordo com o método de Dutcosky (2007).   

Após a análise, calculou-se o índice de aceitabilidade (IA) das formulações, de acordo 

com a seguinte fórmula: IA (%) = A x 100 / B. Em que, A = nota média obtida para o produto 

e B = nota máxima dada ao produto (DUTCOSKY, 2007). 
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2.2.5 Análise estatística dos resultados 

Os resultados da análises físico-químicas e sensoriais dos produtos artesanais de 

abacaxi com camomila e canela elaborados foram avaliados através das médias submetidas à 

análise de variância, e as médias comparadas pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade, 

utilizando-se o software SAS® versão 9.4 (SAS INSTITUTE, 2013). 

3. Resultados/Discussões 

a. Caracterização físico-química dos produtos elaborados 

 

Os valores médios obtidos para os parâmetros avaliados, acidez total titulável (ATT), 

umidade, e carboidratos não diferiram (p > 0,05) entre as três formulações de doce em massa 

(Tabela 1). Para os teores cinzas, lipídios e proteínas foram maiores nos doces DMCN (p < 

0,05), e também o teor de sólidos solúveis totais (SST) e pH no DM (p < 0,05) (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Caracterização físico-química dos doces em massa elaborados. 

Parâmetros 
Doce em massa de abacaxi 

DM DMCM DMCN DMS F calc. CV 

pH  3,72± 0,02
b
 3,81± 0,01

a
 3,76± 0,01

b
 0,0457 21,23 0,49 

TSS (ºBrix)  76,83± 0,76
a 

75,16±0,28
b 

75,16±0,28
b
 1,2526 11,11 0,67 

ATT (g/100g)  0,78 ± 0,06
a
 0,92 ± 0,06

a
  0,86± 0,01

a
 0,1390 4,57 6,49 

Umidade(g/100g)     28,03±0,63
a
 28,06±0,15

a
 38,97±0,59

a
 24,993 1,14 31,28 

Cinzas (g/100g)  0,20± 0,05
ab

 0,10± 0,05
b
 0,23 ±0,03

a
 0,1266 5,27 27,91 

Lipídios (g/100g)    0,68± 0,08
b
 0,19 ±0,01ͨ 0,84 ± 0,03

a
 0,1283 128,76  8,93 

Proteínas (g/100g)  0,60 ±0,03
b
 0,68±0,01

ab
  0,69 ±0,05

a
 0,0831 5,65  5,05 

Carboidratos(g/100g) 70,48±0,75
a
 70,35±0,22

a
 59,26±0,62

 a
 25,057 1,24 14,99 

VET (Kcal/100g) 290,44 285,83 247,36    

DMS – Diferença mínima significativa; médias seguidas pela mesma letra na mesma linha não diferem 

estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade; ns - não significativo; * - 

significativo ao nível de 5% de probabilidade. 
**

Resultados em base úmida. VET – Valor Energético Total. DM 

(Doce em massa de abacaxi); DMCM (Doce em massa de abacaxi com camomila); DMCN (Doce em massa com 

canela).  
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Segundo Gava (2008), o pH de doces de frutas apresenta um pH inferior a 4,5. Logo, 

as amostras apresentaram um pH de 3,72 a 3,81 (Tabela 1). Para a formação do gel e obtenção 

de uma consistência adequada o pH de 3,2 é um valor de referência, uma vez que um pH 

inferior a 3,2 originará um doce de consistência mais dura e um pH superior uma menor 

consistência (MAMEDE et al., 2013). Bolzan et al. (2017) analisaram em suas as amostras 

valores entre 3,58 e 3,70. Resultados próximos foram determinados por Almeida et al. (2009), 

em goiabada (3,79). 

Para os valores de sólidos solúveis (ºBrix), observou-se os teores de 76,83 °Brix para o 

doce DM e 75,16 ºBrix para os doces DMCM e DMCN (Tabela 1). Segundo a Resolução 

normativa n.º 9, de 1978 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária estabelece que o teor de 

sólidos solúveis do produto final não deve ser inferior a 65 ºBrix para os doces em massa 

(ANVISA, 1978a). Deste modo, as amostras analisadas se enquadraram dentro deste padrão 

estabelecido, uma vez que todas obtiveram acima de 70°Brix (Tabela 3). A amostra de doce 

em massa apresentou um alto valor (76,83º Brix) em relação as demais que obtiveram o 

mesmo valor de 75,16º Brix. Estes resultados estão próximos aos de Carvalho et al. (2018) 

que encontraram valores de 76,3 e 81 ºBrix ao estudarem sobre a avaliação de qualidade do 

doce cristalizado de cupuaçu com diferentes dosagens de polpa de camu-camu.Leite Júnior et 

al. (2013), verificaram em seu doce de manga acrescido de okara valores variando de 61,4 a 

70,8 °Brix, durante o armazenamento. 

Para a acidez total titulável das amostras de doces encontradas de 0,72 a 0,92 g/100g 

(Tabela 1). Segundo Mamede et al. (2013) valores de acidez entre 0,50 e 0,80 g/100g de ácido 

cítrico são considerados ótimos, já que valores superiores a 1,00 g/100g causam sinérese 

(CORREA et al., 2011; MAMEDE et al., 2013) o que corresponde à exsudação do líquido do 

doce.   

Quanto ao teor de umidade, observou-se que a formulação DM (28,03 g/100g) 

apresentou menor umidade e maior concentração de sólidos solúveis °Brix (Tabela 1). Dias et 

al. (2011) verificaram valores próximos de umidade em doce em massa da casca do maracujá 

na faixa de 23,77 a 26,91 g/100g. Lima et al. (2017) constataram um teor de umidade máxima 

36,81 g/100g em seu trabalho sobre o aproveitamento agroindustrial de resíduos provenientes 

do abacaxi pérola minimamente processado, valor este próximo a formulação de doce de 

abacaxi com canela (38,97 g/100g). 

Para o parâmetro cinzas, os valores encontrados no trabalho foram de 0,10 a 0,23 

g/100g (Tabela 1). Estes teores estão abaixo do estudo de Freire et al. (2009), que obtiveram 

valores entre 0,29 e 0,33 g/100g na formulação de doce cremoso de goiaba. Logo, deve-se ao 
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fato do açúcar refinado apresentar um pequeno teor de minerais em sua composição. Em seu 

estudo sobre a qualidade de doce em massa de banana adicionado de componentes funcionais, 

Santana et al. (2014) verificaram valores de cinzas que variaram de 0,24 a 0,75 g/100g, 

valores próximos a este estudo. 

Quanto ao parâmetro lipídios (Tabela 1), as amostras apresentaram valores médios de 

0,19 g/100g (DM), 0,68 g/100g (DMCM) e 0,84 g/100g (DMCN), no qual apenas a amostra 

DMCM apresentou valor inferior (0,19 g/100g) as demais. Em seu doce em massa de feijão 

azuki (Vignaangularis), Orsi et al. (2017) observaram um valor de 0,33 g/100g. E no doce em 

massa de beterraba (Beta vulgaris L.) Lemke et al. (2016) verificaram um índice de 

0,75g/100g de lipídios em sua formulação, valor este superior a amostras DM e DMCM, e 

inferior a amostra DMCN.  

Os valores de proteínas variaram entre 0,60 a 0,69 g/100g (Tabela 1). Resultados estes 

comparados ao de Miguel et al. (2008) que estudaram o aproveitamento agroindustrial de 

resíduos sólidos provenientes do melãominimamente processado, o mesmo apresentou valores 

acima de 0,60 g/100g. Valores estes inferiores quando comparados aos resultados dos doces 

de manga que apresentaram 1,05 a 1,57 g/100g de proteínas (DAMIANI et al., 2011). 

Os carboidratos apresentaram valores de 59,26 a 70,48 g/100g (Tabela 1) próximo ao 

de Miguel et al. (2008) no doce em massa de melão por 61,85 g/100g. O valor da amostra 

DMCN (59,26 g/100g) está próximo ao de 54,70 g/100g no doce em massa de beterraba (Beta 

vulgaris L.) observados por Lemke et al. (2016). 

O valor energético total do doce em massa de abacaxi (DM) apresentou valor de 

290,44 Kcal/100g (Tabela 1), sendo superior ao dos doces com formulações de camomila 

(285,83 Kcal/100g) e canela (247,36 Kcal/100g). Jacques et al. (2009) encontraram em seu 

trabalho de doce em massa de amora-preta (Rubus spp.) em sua formulação tradicional um 

valor de 243kcal/100g. Silva et al. (2013) observaram em seu estudo um valor calórico de 

335,85 kcal/100g na Marmelada-de-cachorro (AlibertiasessilisSchum). O doce com a 

formulação de camomila tem valor próximo ao de Damiani et al. (2011), em seu tratamento 

de doces de corte com 100% de casca de manga (285,24 kcal/100g). 

 

3.2. Avaliação sensorial dos produtos elaborados 

Os produtos foram analisados sensorialmente quanto à aparência, aroma, textura, 

sabor e impressão global. As médias para cada atributo analisado de doce em massa e geleia 

de abacaxi podem ser visualizados na Tabela 2. 
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Tabela 2. Avaliação Sensorial dos produtos elaborados. 

DMS – Diferença mínima significativa; Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem 

estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade; ns - não significativo; * - 

significativo ao nível de 5% de probabilidade. DM (Doce em massa de abacaxi); DMCM (Doce em massa de 

abacaxi com camomila); DMCN (Doce em massa com canela). 

 

Os valores médios obtidos para os parâmetros avaliados, aparência, aroma, sabor e 

impressão global se diferiram (p < 0,05). Enquanto, a textura não obteve diferença 

significativa (p > 0,05) entre as três formulações de doce em massa (Tabela 2).  

Analisando os dados obtidos desta análise sensorial do doce em massa de abacaxi, 

verificou-se de acordo com a Tabela 5, quanto à aparência, todas as formulações foram bem 

aceitas, dentre estas, a amostra DM destacou-se pela maior aceitação que as demais (7,95), a 

qual não continha adição de camomila e canela em sua formulação. Quanto a este atributo, 

Menezes (2008) encontrou um valor de 7,39 em seu doce em massa de goiaba.  

Quando avaliado o atributo aroma, observa-se que a amostra DM (7,82) se sobressaiu 

melhor, apesar de todas as amostras alcançarem média acima de 7, indicando aceitação gostei 

moderamente e gostei muito. Valores estes inferiores aos encontrados por Lima et al. (2012) 

em seu doce de corte de seriguela, a qual apresentou valor de 6,54.  

Observaram-se quanto a textura que a amostra com adição de canela obteve maior 

índice de aceitação em relação as outras apresentando 7,80 (DMCN) e amostra de camomila 

menor (7,40). Lima et al. (2012) que encontraram um valor de 7,36 em seu estudo, valor 

próximo ao das amostras analisadas.  

Em relação ao sabor, a amostra DM alcançou uma média de 8,06 tendo índices de 

gostei e gostei muitíssimo acima das demais, apesar de todas estarem acima da nota 7.  Dias 

et al. (2011) encontraram um valor de 7,35 em seu doce em massa de casca de maracujá, valor 

este inferior ao da amostra DM.  

Formulações 

Atributo (média ± desvio padrão) 

Aparência Aroma Textura Sabor Impressão 

Global 

D
o
ce

 e
m

 

m
a
ss

a
 DM 7,95± 0,81ª 7,82± 1,51ª 7,76± 1,33ª 8,06± 1,28ª 7,97± 1,25ª 

DMCM 7,18± 1,77ᵇ 7,22±1,06ᵇ 7,40± 1,03ª 7,56±1,03
b
 7,48 ± 0,95

b
 

DMCN 7,70± 1,02ª 7,32 ±1,25
ab

 7,80 ±0,95ª 7,70±1,09
ab

 7,60 ±0,93
ab

 

 DMS 0,4317 0,5102 0,4623 0,4667 0,4224 

 F calc. 9,47 4,53 2,56 3,48 4,06 

 CV 11,97 14,45 12,75 12,67 11,60 
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 O parâmetro impressão global indicou que a formulação DM com maior média (7,97) 

sem adição de camomila e canela foi a preferida pelos consumidores.  

Segundo Teixeira et al. (1987) para que um produto seja considerado como aceito, em 

termos de suas propriedades sensoriais, é necessário que obtenha um índice de aceitabilidade 

de, no mínimo, 70%. Deste modo, todos os doces e geleias com suas diversas formulações 

obtiveram média acima de 7, no qual compreende entre gostei modernamente e gostei muito 

pelos consumidores. Vale ressaltar que a amostra DM foi a que obtive destaque com valores 

acima da média (7,0) para cada atributo. 

 

Tabela 3 - Índice de aceitação dos produtos artesanais de abacaxi com base no atributo 

impressão global. 

Formulações 
Índice de Aceitabilidade (%) 

Doce em massa  

F1 98,16 

97,48 

97,69 

F2 

F3 

F1: doce em massa de abacaxi puro; doce em massa de abacaxi com camomila e F3: doce em massa de abacaxi 

com canela. Os valores representam o índice de aceitação calculado com base na nota atribuída pelos 100 

provadores. 

  

Na Tabela 3, pode-se observar os valores médios do índice de aceitabilidade dos doces 

em massa e geleias de abacaxi. Os doces em massa obtiveram os valores de 97,48 a 98,16%. 

Chim, Zambiazi e Rodrigues (2017) em seu doce em massa light de pêssegos obtiveram 

71,4% de aceitabilidade. Segundo Dutcosky (1996), é necessário que o produto obtenha no 

mínimo 70 % de aceitação para que possa ser viabilizada a sequência de testes para sua 

introdução no mercado. 

 

3.3. Intenção de compra do produto 

 

Na intenção de compra, o doce em massa obteve grande aceitabilidade, no qual pode-

se visualizar para o doce em massa de abacaxi que 24% certamente compraria, enquanto17% 

possivelmente compraria (Figura 2). Para o doce em massa de abacaxi com camomila se 

obteve os seguintes, 16% dos provadores disseram que certamente comprariam, enquanto 

17% possivelmente comprariam. E por fim, o doce em massa de abacaxi com canela que 

apresentou 16% dos provadores disseram que certamente comprariam, enquanto 20% 
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possivelmente comprariam. E somente 4% possivelmente não compraria. Silva et al. (2014) 

verificaram que 12% dos julgadores certamente comprariam o doce de casca de maracujá e 

34% possivelmente comprariam o produto. 

 

Figura 2. Intenção de compra para os Doces em Massa. CC (Certamente Compraria), PC 

(Possivelmente Compraria), TC (Talvez Compraria), PNC (Possivelmente Não Compraria) e 

CNC (Certamente Não Compraria).  

3.4. Perfil dos provadores quanto ao sexo e faixa etária 

 

Na Figura 3, pode-se visualizar o perfil dos provadores dos produtos de doce em 

massa de abacaxi, no qual foram 53% dos participantes eram do sexo feminino e 47% do sexo 

masculino. A faixa etária também pode ser observada na Figura 10, e a faixa de 20 a 40 esteve 

superior a todas as outras com 63%, seguida de 34% da faixa de 10 a 20 e pôr fim a faixa 40 a 

60 com 3% do total dos provadores.  

Vieira et al. (2017) observaram em seu teste de aceitabilidade de geleia mista de casca 

de abacaxi e polpa de pêssego, que os consumidores entrevistados de ambos os sexos 

apresentaram a faixa etária entre 21 a 73 anos. E o maior percentual de consumidores 

encontrou-se na faixa etária entre 21 a 60 anos (79%), seguido por aqueles entre 61 a 73 anos 

(21%). Destes, 64% eram do sexo feminino e 36% do sexo masculino. Lima et al. (2017) em 

seu doce de abacaxi Pérola observaram uma faixa etária de provadores de 15 a 60 anos, sendo 

que 60% encontravam-se entre 15 a 30 anos, 25% encontravam-se entre 30 a 45 anos e 15% 

dos provadores de 45 a 60 anos. 
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Figura 3. Perfil e faixa etária dos provadores.  

 

4. Conclusão 

 

As formulações analisadas de doce em massa estão de acordo com os padrões físico-

químicos do produto que atendem a legislação brasileira e a literatura. Porém, o parâmetro 

lipídios apresentou valores inferiores nesse estudo, devido ao fato da adição de especiarias 

como a canela e a camomila em sua composição.  

Todos os parâmetros avaliados no teste de aceitação sensorial (aparência, aroma, 

textura, sabor e impressão global) dos produtos artesanais de abacaxi, com camomila e canela 

obtiveram notas médias entre 7 (gostei moderadamente) e 8 (gostei muito), indicando 

aceitação acima de 90% dos produtos por parte dos provadores mesmo com a adição de 

camomila e canela.  Com destaque para o atributo sabor (nota 8,06) do doce em massa de 

abacaxi sem especiarias (DM), o qual recebeu maior nota atribuída pelos provadores. 

Diante o exposto, os produtos elaborados como doce em massa de abacaxi 

apresentaram elevada aceitabilidade sensorial e intenção de compra, logo surgem como uma 

nova proposta de aproveitamento do fruto, e como uma alternativa de renda para o pequeno 

produtor da região do Sudeste do Pará. 
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Área Temática 3: Engenharia de Alimentos, Tecnologias Agroalimentares e Sistemas Agroindustriais 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

Os fungos filamentosos apresentam alta flexibilidade metabólica e capacidade de degradar polímeros 

complexos, se adaptando à diversos tipos de substratos e em ambientes extremos.Sendo assim, o 

objetivo deste trabalho selecionar os microrganismos que apresentam maior capacidade de degradar 

pectina em meio sintético para a posterior produção de enzimas em meios de cultura contendo 

resíduos agroindustriais. Foram testados 20 isolados obtidos da Coleção de Cultura da EPAMIG e do 

Laboratório de Micotoxinas e Micologia de Alimentos da Universidade Federal de Lavras. Para a 

seleção dos isolados, foram realizados testes qualitativos. A escolha qualitativa foi realizada através de 

uma análise comparativa entre os isolados onde se fez uma comparação da relação entre o tamanho do 

halo de degradação de pectina e o halo de crescimento da colônia.Após o período de 196 horas de 

incubação, foi observada a formação de um halo de degradação ao redor da colônia de cada isolado 

evidenciando a capacidade de degradar pectina. Conclui-se que os isolados CCDCA 10495 

(Aspergillus foetidus) e A. niger 00194 (Aspergillus niger), CCDCA 10232 (Penicillium citrinum) e 

CCDCA 11402 (Penicillium biliae) foram selecionados como os maiores degradantes de pectina.    

 
Palavras-Chave: Biotecnologia, Fungos Filamentosos,Enzimas Pectinolíticas, Fermentação. 

 
Abstract 

Filamentous fungi have high metabolic flexibility and the ability to degrade complex polymers, 

adapting to different types of substrates and in extreme environments. Therefore, the objective of this 

work is to select the microorganisms that have the greatest ability to degrade pectin in synthetic 

medium for later production. of enzymes in culture media containing agro-industrial residues. Twenty 

isolates obtained from the EPAMIG Culture Collection and from the Mycotoxins and Food Mycology 

Laboratory of the Federal University of Lavras were tested. For the selection of isolates, qualitative 

tests were carried out. The qualitative choice was made through a comparative analysis between the 

isolates where a comparison of the relationship between the size of the pectin degradation halo and the 

colony growth halo was made. After the 196 hour incubation period, the formation was observed of a 

degradation halo around the colony of each isolate showing the ability to degrade pectin. It was 

concluded that the isolates CCDCA 10495 (Aspergillus foetidus) and A. niger 00194 (Aspergillus 
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niger), CCDCA 10232 (Penicillium citrinum) and CCDCA 11402 (Penicillium biliae) were selected as 

the largest pectin degraders. 

 
Keywords: Biotechnology,Filamentousfungi, Pectinolyticenzymes, Fermentation. 

 

 

1. Introdução 

As substâncias pécticas são classificadas como macromoléculas glicosídicas de alto 

peso molecular. Essas substâncias formam o maior componente da lamela média das paredes 

primárias de células de vegetais superiores e podem ser degradadas por enzimas pectinolíticas 

produzidas por fungos filamentosos, leveduras e bactérias, sendo que estas enzimas são 

amplamente utilizadas na indústria de alimentos como por exemplo na extração e clarificação 

de sucos de frutas (ALKORTAet al., 1998;GAINVORSet al., 1994; BHAT, 2000 e UENOJO 

et al., 2006). 

Baseando-se nos tipos de modificações da cadeia principal das substâncias pécticas, a 

pectina é um nome genérico para mistura de diferentes compostos tendo o ácido pectínico 

como maior componente. A pectina também pode ser definida como o material polimérico 

solúvel no qual no mínimo 75 % dos grupos carboxílicos do ácido galacturônico são 

esterificados com metanol (Whitaker, 1990 e MARTINS et al., 2006). 

As coleções de culturas de fungos destacam-se por sua importância enquanto fonte de 

recursos biológicos possibilitando o conhecimento da biodiversidade fúngica e a condução de 

pesquisas sobre processos biotecnológicos (FIGUEIREDO, 2001).  

Os fungos filamentosos apresentam alta flexibilidade metabólica e capacidade de 

degradar polímeros complexos, se adaptando à diversos tipos de substratos e em ambientes 

extremos como baixos valores de pH e umidade relativa e pobres em nutrientes (PEREIRA; 

LEMOS, 2003). 

Resíduos agroindustriais como as casacas de café apresentam grande potencial para 

serem utilizados em bioprocessos como substratos para produção de enzimas, porém é 

necessário a escolha de microrganismos apropriados ou adaptados para finalidade desejada 

(BLANDINOet al., 2001; BRAVO et al., 2000; SOCCOLet al., 2003 e UENOJO et al., 

2006).  

Sendo assim, o objetivo do presente trabalho selecionar os microrganismos que 

apresentam maior capacidade de degradar pectina em meio sintético.  
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2. Metodologia 

2.1. Microrganismos 

Durante a realização do experimento foram testados 20 isolados obtidos da Coleção de 

Cultura do Laboratório de Micotoxinas e Micologia de Alimentos do Departamento de 

Ciência dos Alimentos da Universidade Federal de Lavras - UFLA e da Micoteca da Empresa 

de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG/UFLA (Tabela 1) a fim de selecionar 

os fungos que mais degradaram pectina em meio Mac. Ilvaine. 

 

Tabela 1 Códigos dos isolados e suas respectivasespécies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isolados Espécies 

A. niger 00194 Aspergillus niger 

A. niger 00118 Aspergillusniger 

A. niger 00104 Aspergillus niger 

CCDCA 10284 Aspergillusfoetidus 

CCDCA 10285 Aspergillusfoetidus 

CCDCA 10205 Aspergillusfoetidus 

CCDCA 10283 Aspergillusfoetidus 

CCDCA 10495 Aspergillusfoetidus 

CCDCA 1035 Aspergillusniger 

CCDCA 11402 Penicilliumbiliae 

CCDCA 11327 Penicilliumwotroi 

CCDCA11375 Talaromycessp. 

CCDCA 1065 Penicilliumsimplicissimum 

CCDCA 11365 Penicilliumdaleae 

CCDCA 11362 Penicilliumlilacinoechinulatum 

CCDCA 1092 Penicilliumspinulosum 

CCDCA 10232 Penicilliumcitrinum 

CCDCA 11363 Talaromycesangelicus 

CCDCA 11372 Penicilliumonobense 

CCDCA 11376 Penicilliumsp. 

CCDCA 11345 Penicilliumsp. 

CCDCA 11321 Penicilliumsp. 
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2.1. Seleção dos Isolados Quanto à Capacidade de Produzir Pectinases  

Para a seleção dos isolados, foram realizados testes qualitativos. A escolha qualitativa 

foi realizada através de uma análise comparativa entre os isolados onde se fez uma 

comparação darelação entre o tamanho do halo de degradação de pectina e o halo de 

crescimento da colônia. 

O meio utilizado foi composto de (KH2PO4: 2g; K2HPO4: 7g; (NH4)SO4: 1g; 

MgSO4.7H2O: 1g; Pectina cítrica: 3g; Extrato de levedura: 0,6g; Ágar: 18g e água destilada: 

1L, pH = 7,2) (PEREIRA, 2009). As placas contendo os esporos dos isolados foram 

incubadas durante 5 dias à 28 ºC. Todos os ensaios foram realizados em triplicata. 

Em seguida, a partir de cada repetição, foi transferido um plug (disco de 6 mm de 

diâmetro) para placas de Petri com cerca de 25 mL de meio Mac. Ilvaine (Ácido cítrico: 

7,74g; Pectina cítrica: 2,5g; Na2HPO4: 17,93g, Ágar: 18g e Água destilada: 1L, pH = 6,0) o 

qual permitiu a difusão das pectinases para o meio circundante. Essas placas foram incubadas 

durante 2 dias à 40ºC. 

Decorrido o período de incubação, verteram-se 2 mL de solução lugol sobre a 

superfície do meio de cultura, os quais foram descartados após 10 minutos de repouso. Foram 

medidos com o auxílio de uma régua, o tamanho das colônias e dos halos de degradação de 

pectina. Os isolados em estudo não foram produtores de micotoxinas. 

 

3. Resultados/Discussões 

Após o período de 196 horas de incubação, foi observada a formação de um halo de 

degradação ao redor da colônia de cada isolado evidenciando a capacidade de degradar 

pectina como mostra a Figura 1.  

 

 

CCDCA 10284            CCDCA 11345              

CCDCA 1092 
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CCDCA 10362            A. niger 00104            CCDCA 10495 

CCDCA 10283             CCDCA 10232             CCDCA 10372 

 

CCDCA 11363              CCDCA 11327              A. niger 00118 

CCDCA 11402                   CCDCA 1065              CCDCA 10345 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

518 

CCDCA 10365           CCDCA 10285                CCDCA 1035 

 

 
CCDCA 10205                A. niger 00194 

Figura 1 - Formação do halo de degradação de pectina para osisoladosestudados 

Após a medição com régua dos diâmetros das colônias e dos halos de degradação, foi 

possível determinar o índice de degradação de pectina (índice enzimático) para cada isolado 

que foi calculado através da relação entre o diâmetro do halo formado e o diâmetro da colônia 

como mostra a Tabela 2. 

 

  Tabela 2- Valores dos diâmetros dos halos de degradação de pectina (H.D.) das colônias 

dosisolados (H.C.) e dos índices enzimáticos (I.E.). 

      Isolados                         Espécies H. D (cm)  H.C (cm)  I. E. (cm) 

A. niger 00194                                           Aspergillus niger 2,910 ± 0,001 0,800 ± 0,000 3,638 ± 0,013 

A. niger 00118 Aspergillus niger 2,810 ± 0,001 0,800 ± 0,012 3,513 ± 0,006 

A. niger 00104 Aspergillus niger 2,710 ± 0,001 0,800 ± 0,006 3,375 ± 0,015 

CCDCA 10284 Aspergillus foétidus 2,800 ± 0,006 0,800 ± 0,006 3,500 ± 0,029 

 CCDCA 10285 Aspergillus foétidus 2,100± 0,058 0,800 ± 0,006 2,593 ± 0,065 

CCDCA 10205 Aspergillus foétidus 2,710 ± 0,001 0,800 ± 0,006 3,388 ± 0,035 

CCDCA 10283 Aspergillus foétidus 2,400 ± 0,012 1,000 ± 0,058 2,400 ± 0,132 

CCDCA 10495 Aspergillus foétidus 3,200 ± 0,006 0,800 ± 0,000 4,000 ± 0,007 
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A partir dos resultados encontrados, foi possível observar que os isolados do gênero 

Aspergillus (seção Nigri) (CCDCA 10495 e A. niger 00194) e os do gênero Penicillium 

(CCDCA 10232 e CCDCA 11402) tiveram os maiores halos de degradação de pectina. Sendo 

assim, esses isolados foram selecionados como os maiores degradantes de pectina.    

Os microrganismos selecionados quanto a capacidade de degradação de pectina, 

apresentam-se como uma alternativa para a produção de enzimas pectinolíticas. 

Normalmente, as preparações comerciais de enzimas pectinolíticas que são bastante utilizadas 

na indústria de 

alimentos sãoderivadas de fontes fúngicas de A. niger. A vantagem de obter enzimas a partir 

desta espécie é de possuir a classificação GenerallyRecognized as Safe do 

FoodandDrugsAdministrations, permitindo então o seu uso em alimentos (VRIES eVISSER, 

2001). 

Uma das aplicações bastante comuns na indústria de alimentos é a utilização para 

despectinização dos sucos de frutas, uma vez que as substâncias pécticas são responsáveis 

pela turbidez, consistência e aumento da viscosidade, dificultando assim osprocessos de 

CCDCA 1035 Aspergillus niger 2,810 ± 0,001 0,800 ± 0,000 3,513 ± 0,013 

CCDCA 11402 Penicillium biliae 3,200 ± 0,058 0,810 ± 0,010 3,951 ± 0,115 

CCDCA 11327 Penicillium wotroi 2,700 ± 0,006 0,900 ± 0,012 3,000 ± 0,041 

CCDCA11375 Talaromyces sp. 2,710 ± 0,001 2,400 ± 0,000 2,306 ± 0,003 

CCDCA 1065    Penicillium 

simplicissimum 

2,710± 0,006 0,900 ± 0,006 3,011 ± 0,025 

CCDCA 11365 Penicillium daleae 2,700 ± 0,012 0,800 ± 0,006 3,375 ± 0,034 

CCDCA 11362      Penicillium 

lilacinoechinulatum 

2,000 ± 0,058 0,800 ± 0,012 2,500 ± 0,095 

CCDCA 1092 Penicillium  

spinulosum 

2,100 ± 0,058 0,800 ± 0,006 2,625 ± 0,083 

CCDCA 10232 Penicillium  

citrinum 

4,000 ± 0,058 0,900 ± 0,006 4,444 ± 0,082 

CCDCA 11363 Talaromyces  

angelicus 

2,200 ± 0,006 0,900 ± 0,006 2,418 ± 0,058 

CCDCA 11372 Penicillium 

onobense 

2,600 ± 0,006 0,800 ± 0,000 3,250 ± 0,007 

CCDCA 11345 Penicillium sp. 0,800 ± 0,006 0,900 ± 0,000 3,111 ± 0,006 
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filtração e concentração e resultando em uma aparência pouco desejada pelo consumidor 

(ALKORTA et al., 1998). 

A degradação da pectina com o tratamento enzimático ocasiona redução na capacidade 

de retenção de água, sendo assim a viscosidade dos sucos é reduzida uma vez que é liberada 

mais água livre no sistema. Com a hidrólise da pectina pelas pectinases, ocorre a floculação 

de complexos pectina-proteína que são retirados por centrifugação, obtendo sucos com menor 

turbidez (LEE et al. 2006; SANDRI, 2010). 

 

4. Considerações Finais ou Conclusão 

Os isolados CCDCA 10495 (Aspergillus foetidus) e A. niger 00194 (Aspergillus 

niger), CCDCA 10232 (Penicillium citrinum) e CCDCA 11402 (Penicillium biliae) foram 

selecionados como os maiores degradantes de pectina.    
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Resumo 

O crescente consumo e a elevada comercialização de polpa de frutas vêm aumentando 

significativamentea cada ano, sendo assim surge como alternativa econômica o 

processamento de polpas durante a safra, a partir das frutas descartadas para o mercado de 

consumo in natura, como caminho para a produção de doces em massa, geleias, sucos e 

néctares. Em vista disso, o presente estudo teve como finalidade realizar a caracterização das 

propriedades químicas e a avaliação sensorial das geleias de abacaxi visando estabelecer o 

índice de aceitabilidade e a intenção de compra do produto. Para a elaboração das geleias 

foram utilizadas as seguintes matérias primas: polpa de abacaxi, albedo de maracujá extraído 

dos frutos flor de camomila desidratada e canela em pau, o qual foi desenvolvido na 

Universidade Federal Rural da Amazônia, no campus de Parauapebas Pará. Na caracterização 

física e química foi determinado o pH,acidez total titulável (ATT), sólido solúveis totais 

(SST), umidade, cinzas, proteínas, lipídios e carboidratos para três formulações de geleias: 

Geleia de abacaxi (GA), Geleia de abacaxi com camomila (GACM), Geleia de abacaxi com 

canela (GACN). A avaliação sensorial foi realizada na UFRACampus de Parauapebas, sendo 

solicitada a avaliação de cada amostra de geleia de forma individual com os seguintes 

parâmetros: aparência, aroma, textura, sabor e impressão global, posteriormente foi solicitada 

a avaliação dos produtos quanto ao teste de intenção de compra, a fim de verificar se o 

produto seria bem comercializado ou não. Nos resultados, verificou-se que os valores médios 

obtidos para os parâmetros avaliados, diferiram (p > 0,05) entre as três formulações de geleia, 

para os teores de sólidos solúveis totais (SST) e pH foram maiores na geleia GACM (p < 

0,05), e também o teor de lipídios na geleia GACN (p < 0,05). Na avaliação sensorial das 

geleias de abacaxi os parâmetros avaliadosnão apresentaram diferenças significativas (p > 

0,05) nos três tipos de geleias. Enquanto os valores médios obtidos para textura se diferiram 

(p < 0,05) das demais amostras. No índice de aceitação todos os doces e geleias com suas 

diversas formulações obtiveram média acima de 7 e na intenção de compra as geleias 

apresentaram grande aceitabilidade pelos provadores. As formulações analisadas de geleias 

estão de acordo com os padrões físico-químicos do produto assim, como todos os parâmetros 

mailto:regiane.vieira.c11@gmail.com
mailto:defhersondias@gmail.com


 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

524 

avaliados no teste de aceitação sensorial obtiveram aceitação acima de 90% apresentando 

elevada intenção de compra.  

 
Palavras-Chave: Canela em Pau, Camomila,Caracterização,Acceptability 

 
 

Abstract 

The increasing consumption and the high commercialization of fruit pulp have been increasing 

significantly each year, and thus comes as an economic alternative the processing of pulps during the 

harvest, from the discarded fruits to the consumer market in nature, as a path to the production of pasta 

candy, jellies, juices and nectars. In view of this, the present study aimed to perform the 

characterization of chemical and the sensory evaluation of pineapple jellies in order to establish the 

acceptability index and the intention to purchase the product. For the preparation of the jellies the 

following raw materials were used: pineapple pulp, maracujá albedo extracted from the fruits 

dehydrated chamomile flower and cinnamon, which was developed at the Federal Rural University of 

Amazonia, on the campus of Parauapebas Pará. In physical and chemical characterization, Ph, total 

titrable acidity (ATT), total soluble solid (SST) moisture, ash, protein, lipids and carbohydrates were 

determined for three formulations of jellies: Pineapple jelly (GA), Abacaxi jelly with chamomile The 

sensory evaluation was performed at the UFRA Campus of Parauapebas, and the evaluation of each 

jelly sample was requested individually with the following parameters: appearance, aroma, texture, 

flavor and overall impression, subsequently the evaluation of the products was requested regarding the 

intent to purchase test, in order to verify whether the product would be well marketed or not. In the 

results, the mean values obtained for the evaluated parameters differed (p > 0.05) between the three 

jelly formulations, for the total soluble solids (SST) and pH levels were higher in GACM jelly (p < 

0.05), and also the lipid content in GACM jelly. In the sensory evaluation of pineapple jellies, the 

parameters evaluated did not show significant differences (p > 0.05) in the three types of jelly. While 

the mean values obtained for texture differ (p< 0.05) from the other samples. In the acceptance index 

all the sweets and jellies with their various formulations got average above 7 and in the intention to 

buy the jellies presented great acceptability by the tasters. The analyzed formulations of jellies are in 

accordance with the physico-chemical standards of the product as well as all the parameters evaluated 

in the sensory acceptance test obtained acceptance above 90% with high intent to purchase. 

 
Keywords: Canela em Pau, Camomila,Description, . 

 

 

1. Introdução 

O abacaxi AnanascomosusL. Merrill pertence à família Bromeliaceae, que contempla 

aproximadamente 46 gêneros e 1.700 espécies, presentes principalmente em zonas tropicais 

(Thé, 2010). As cultivares mais plantadas no Brasil são a ‗Pérola‘ e a ‗Smoothcayenne‘, sendo 

a Pérola considerada insuperável para o consumo ao natural, graças a sua polpa suculenta e 

saborosa, fazendo com que os frutos tenham grande potencial de comercialização 

internacional (Cunha, 2010). 

O crescente consumo e a elevada comercialização de polpa de frutas vêm aumentando 

significativamente a cada ano. Como as frutas são perecíveis e podem deteriorar com 

facilidade, logo a polpa de fruta é uma boa opção de substituição ao fruto in natura, devido ao 

seu alto valor nutritivo, semelhante ao das frutas de origem (Costa; Cardoso; Silva, 2013). 
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As polpas também podem ser processadas durante a safra, a partir das frutas 

descartadas para o mercado de consumo in natura, como alternativa para a produção de doces 

em massa, geleias, sucos e néctares (Matta et al., 2005). Segundo Torrezan (1997), a geleia 

consiste numa estrutura firme, livre de partículas sólidas da fruta. A consistência da geleia é 

consequência de dois fatores de estrutura: a continuidade, ligada à concentração de pectina, e 

a rigidez diretamente relacionada à concentração do ácido e açúcar. 

A camomila (Matrichariachamomilla) é uma espécie originária do norte da Europa 

(zona dos Bálcãs),em países da Europa Central, especialmente abundante na Europa Oriental, 

também encontrada na Ásia ocidental, na região do Mediterrâneo do norte da África e nos 

Estados Unidos da América. É cultivada em diversos países, entre eles o Brasil. É comum 

encontrá-la em terrenos baldios e jardins, lugares estes com tendência a disseminá-la 

rapidamente como planta invasora (Alonso,1998). 

A canela (CinnamomumzeylanicumL.) pertence à família das Lauráceaes, que possui 

grande importância econômica na indústria alimentícia e cosmética. Nativa da Ásia e com 

distribuição na Índia, China, Sri Lanka e Austrália (Sousa, 2011). É uma árvore mediana, o 

seu tronco pode atingir de 8 a 9 metros de altura, as folhas apresentam características 

morfológicas coriáceas, lanceoladas, com nervuras na base, brilhantes e lisas na parte superior 

e coloração verde clara. As flores são numerosas e pequenas, de coloração amarelada ou 

esverdeada agrupadas em cachos ramificados, sua floração ocorre nos meses de setembro, 

outubro e novembro (Reis, 2012). 

O maracujá (Passiflora edulis f. flavicarpa) é uma planta de clima tropical, sendo uma 

cultura em expansão tanto para o consumo in natura como para a produção de sucos, 

destacando-se o Brasil como maior produtor de maracujá, com cerca de 80% da produção 

mundial (Meletti, 2011). Segundo Matsuuraet al. (2005), o albedo do maracujá é um resíduo 

do processamento do suco de maracujá e do consumo da fruta in natura, que possui elevado 

teor de fibras, como a pectina (2,0% a 3,0%, em base úmida), mas contém compostos 

cianogênicos (CC). 

Diante o exposto, o presente estudo objetivou desenvolver e caracterizar quanto as 

propriedades físico-químicas e sensoriais diferentes formulações de geleias de abacaxi 

saborizadas com canela em pau e camomila. 

 

2. Metodologia 

Os frutos de abacaxi cultivar Pérola foram coletados na propriedade rural Sítio 

Moreira localizada em Floresta do Araguaia, com as seguintes coordenadas geográficas: 07° 
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31‘ 23‖ de latitude Sul e 47° 39'04, 9" de longitude a Oestecolhidos aos 18 meses após 

plantio. O plantio foi realizado no mês de setembro de 2015, em espaçamento de linhas 

simples de 0,90 x 0,30 m, cujas covas com dimensões 15x15 cm foram abertas em sulcos de 

plantio, a irrigação é por microaspersão durante o período de estiagem (junho a setembro). 

Para a elaboração das geleias foram utilizadas as seguintes matérias primas: polpa de 

abacaxi, albedo de maracujá extraído dos frutos (Passiflora edulis), açúcar refinado, flor de 

camomila desidratada e canela em pau, comercializados nos supermercados de Parauapebas-

PA. As geleias de abacaxi foram desenvolvidas na Universidade Federal Rural da Amazônia, 

no campus de Parauapebas Pará, localizada nas coordenadas geodésicas 49°51‘19‖ W 

latitude, 06°12‘58‖ S longitude, com altitude de 197 m com auxílio do GPS portátil (Modelo 

eTrex 10, Marca Garmin), assim como todas as análises físicas, físico-químicas e sensorial. 

Os frutos selecionados foram lavados, sanitizados por imersão em solução com hipoclorito de 

sódio (200 mg/L) durante 15 minutos e novamente imersos em água por 15 minutos, 

separadamente.   

No processo de obtenção do albedo, os maracujás foram cortados e as sementes e suco 

foram separados do albedo (parte branca da casca do maracujá), com auxílio de uma colher. O 

albedo foi retirado da película amarela (flavedo) do maracujá com auxílio de uma faca de aço-

inox, submetendo ao processo de fervura (aproximadamente 20 minutos) por imersão em 

água, na proporção de 500 g de albedo e 1 L de água. Após a drenagem da água e o 

resfriamento, o albedo foi submetido ao processo de trituração em liquidificador, acrescido de 

água mineral.  Em seguida o gel foi envasado em recipientes de vidro de 250 ml e 

armazenadas sob refrigeração a 8ºC até o momento da formulação das geleias e dos doces em 

massa. 

 

Caracterização físico-química das geleias de abacaxi 

Todas as seguintes análises foram realizadas em triplicata (n=3) nas geleias de abacaxi 

elaboradas. Determinação do potencial hidrogeniônico (pH): determinado em 

potenciômetro (Marca Hanna Instruments, Modelo HI9321), previamente calibrado com 

soluções tampões de pH 4 e 7, de acordo com o método 981.12 da AOAC (1997). Acidez 

total titulável (ATT): realizada por titulometria com solução de hidróxido de sódio 0,1 N até 

a primeira coloração rosa persistente por aproximadamente 30 segundos, e fator de conversão 

do ácido cítrico foi de 64,02 (AOAC, 1997). Sólidos solúveis totais (SST): foram 

quantificados nas amostras, por meio de leitura direta em refratômetro de bancada segundo 

AOAC (1997). Umidade: determinada por gravimetria, em estufa (Marca Tecnal, Modelo TE 
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– 395), de acordo com o método 920.151 da AOAC (1997). Cinzas: as amostras foram 

incineradas em forno tipo mufla a 550 °C, de acordo com o método 930.05 da AOAC (1997). 

Proteínas: foram determinadas de acordo com Método do Biureto descrito por Layne (1957). 

É um método colorimétrico, cuja cor, que varia de rosa a púrpura, é formada devido ao 

complexo de íons de cobre e o nitrogênio das ligações peptídicas, obtidas quando soluções de 

proteínas em meio fortemente alcalino são tratadas com soluções diluídas de íons cúpricos. 

Esses compostos têm absorção máxima em 540 nm e foram lidos em um espectrofotômetro 

do tipo uv-visível (Marca Bioespectro, Modelo SP-220).Lipídios: determinado através da 

extração com mistura de solventes a frio, método de Bligh e Dyer (1959). Carboidratos: foi 

calculado por diferença, segundo Resolução n° 360 de 23 de dezembro de 2003 (Anvisac, 

2003). Carboidratos (%): [100 – (% umidade + % proteína + % lipídios + % cinzas)]. Valor 

energético total (VET): foi estimado (kcal/100g) utilizando-se os fatores de conversão de 

Atwater: 4 kcal/g para carboidratos e proteínas e 9 kcal/g para lipídios segundo Anderson et 

al. (1988) e a Resolução n° 360 de 23 de dezembro de 2003 (Anvisac, 2003). 

 

Análise sensorial dos produtos de abacaxi 

A avaliação sensorial foi realizada na Universidade Federal Rural da Amazônia no 

Campus de Parauapebas, no mês de julho de 2018, por 100 provadores não treinados. Para 

cada avaliador foi entregue uma ficha com o Termo de Consentimento Livre Esclarecido para 

Análise Sensorial (Anexo A), em seguida o mesmo recebeu aproximadamente 20 gramas das 

diferentes formulações de geleias, sendo-lhe solicitado avaliar cada amostra, individualmente, 

quanto a aparência, aroma, textura, sabor e impressão global (modo geral do produto), 

utilizando uma ficha de avaliação (Anexo B) com uma escala hedônica de nove pontos, 

ancorados em seus extremos nos termos gostei muitíssimo (9) e desgostei muitíssimo (1) 

(ABNT, 1993; ABNT, 1998; Dutcosky, 1996; Stone; Sidel, 1993). 

Em seguida, foi solicitada a avaliação dos produtos quanto ao teste de intenção de 

compra, a fim de verificar se o produto seria bem comercializado ou não, com uma escala 

hedônica de 5 pontos, de acordo com o método de Dutcosky (2007).   

Após a análise, calculou-se o índice de aceitabilidade (IA) das formulações, de acordo 

com a seguinte fórmula: IA (%) = A x 100 / B. Em que, A = nota média obtida para o produto 

e B = nota máxima dada ao produto (Dutcosky, 2007). 

 

 

 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

528 

Análise estatística dos resultados 

Os resultados das análises físico-químicas e sensoriais das geleias de abacaxi com 

camomila e canela elaboradas foram avaliados através das médias submetidas à análise de 

variância, e as médias comparadas pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o 

software SAS® versão 9.4 (Sas, 2013). 

3. Resultados e Discussões 

Caracterização físico-química dos produtos elaborados 

Os valores médios obtidos para os parâmetros avaliados, acidez total titulável (ATT), 

umidade, cinzas, proteínas e carboidratos não diferiram (p > 0,05) entre as três formulações 

de geleia (Tabela 1). Para os teores de sólidos solúveis totais (SST) e pH foram maiores na 

geleia GACM (p < 0,05), e também o teor de lipídios na geleia GACN (p < 0,05) (Tabela 1). 

Tabela 1.Caracterização físico-química das geleias elaboradas. Fonte: Autores 

Parâmetros 
Geleia de Abacaxi 

GA GACM GACN DMS F calc. CV 

pH 3,25±0,01 ͨ 3,40±0,01
 a
 3,31±0,01

 b
 0,0312 114,50 0,38 

TSS (ºBrix) 74,67±0,57

b
 

77,67±0,58
a
 72,17±0,29 ͨ 1,2526 91,00 

0,67 

ATT (g/100g) 0,89±0,01 
a
 0,83 ±0,07 

a
 0,87 ±0,01 

a
 0,0888 2,10 4,10 

Umidade (g/100g) 30,62±1,08 

a
 

 

30,57±1,48
a
 

32,59±3,70
a
 5,9956 0,70 

7,66 

Cinzas (g/100g) 0,23±0,03 
a
 0,26 ±0,02

a
  0,26±0,04 

a
 0,0868 0,75 13,86 

Lipídios (g/100g) 0,21±0,02
b
 0,27±0,01

b
 0,73±0,05

a
 0,0843 208,51 8,32 

Proteínas (g/100g) 0,40±0,12 
a
 0,39 ± 0,01

a
 0,36±0,01 

a
 0,1768 0,22 18,35 

Carboidratos(g/100

g) 

68,54±0,91

a
 

68,51 

±1,45
a
 

66,06±3,75
a
 5,98 1,07 

3,52 

VET (Kcal/100g) 277,65 278,03 272,25    

DMS – Diferença mínima significativa; médias seguidas pela mesma letra na mesma linha não diferem 

estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade; ns - não significativo; * - 

significativo ao nível de 5% de probabilidade. 
**

Resultados em base úmida. VET – Valor Energético Total. GA 

(Geleia de abacaxi); GACM (Geleia de abacaxi com camomila); GACN (Geleia de abacaxi com canela). 

 

 

Segundo Rosa et al. (2011), a geleificação acontece mais facilmente na faixa de 

valores de pH de 3,0 até 3,5. Com valores abaixo de 3,0, ocorre tendência de perda de água da 
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estrutura do gel (Moro et al., 2013). Logo, pode-se verificar que os valores das amostras GA 

(3,25), GACM (3,40) e GACM (3,31) (Tabela 1) estão de acordo com a faixa estimada. 

Segundo a Anvisa (1978), o teor mínimo de sólidos solúveis em geleias deve ser 62 

ºBrix, logo as amostras apresentaram valores acima de 72,17 a 77,67 ºBrix (Tabela 1). Estes 

valores altos de sólidos solúveis representa a formação da geleificação na hora do cozimento, 

para que se pudesse formar os géis. Comparando aos trabalhos de Licodiedoffet al. (2010) em 

avaliação da sinérese em geleia de abacaxi por meio de análise uni e multivariada 

encontraram um valor de 69,70 °Brix e Singh et al. (2009) encontraram 70,5 °Brix para geleia 

de abacaxi e mamão. 

A acidez é a responsável pela flexibilidade dessa rede formada, sendo que meios 

menos ácidos tornam essas fibras incapazes de suportar o líquido, impedindo a formação do 

gel (Gava, 2008).  Jackix (1988) recomenda que a acidez da geleia não ultrapasse 0,8 g/100g, 

assim a acidez encontrada na geleia foi de 0,83 g/100g (GACM) a 0,89 g/100g (GA) (Tabela 

1). Os valores estão próximos ao estudo de Querido et al. (2013), em geleia de caqui que 

variaram entre 0,78 e 0,81g/100g. 

A faixa estimada pela legislação para umidade varia de 35 a 38 g/100g para geleia de 

frutas de acordo com a resolução n° 12 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa, 

1978). Na Tabela 1 podem-se observar os valores de 30,62 g/100g (GA), 30,57 g/100g 

(GACM) e 32,59 g/100g (GACN) estão abaixo da norma. Rosa et al. (2011) encontraram 

21,67 g/100g na geleia de abacaxi com hortelã zero açúcar.Caetano et al. (2012) observaram 

valores que variaram de 29,79 a 32,56 g/100g em geleia elaborada com polpa e suco de 

acerola. 

O teor de cinzas representa a substância inorgânica presente na amostra. Assim, 

apresentaram valores entre 0,23 g/100g (GA) a 0,26 g/100g (GACN e GACM). Esses 

resultados estão próximos aos reportados por Bolzan et al. (2017) em doce cremoso de caqui 

com adição de sementes da araucária um valor de 0,29 g/100g. Nas geleias de hibisco 

orgânicas encontrou-se 0,19 g/100g e carambola orgânica 0,16 g/100g (Vicente et al., 2014). 

 As geleias de abacaxi apresentaram baixos teores de lipídios nas três formulações GA 

(0,21 g/100g), GACM (0,27 g/100g) e GACN (0,73 g/100g) (Tabela 1 superiores a geleia de 

murici (Monteiro et al. 2015), que apresentaram 0,12 g/100g. Yuyama et al. (2008) 

encontraram 0,38 g/100g de lipídios na geleia dietética de cubiu 

(SolanumsessiliflorumDunal). 

As proteínas devem conter 0,26 g/100g segundo a Tabela da USP (2008), as amostras 
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apresentaram valores de 0,36 g/100g (GACN) a 0,40 g/100g (GA) (Tabela 1), próximo ao 

valor de 0,44 g/100g por Juarez et al. (2014) na geleia de carambola. Cruz (2016) em sua 

geleia de mamão formosa (Caricapapaya) encontrou valores de 0,49 a 0,82 g/100g. 

Em se tratando de carboidratos, os valores obtidos no referido estudo foram de 66,06 

g/100g (GACN), 68,51 g/100g (GACM) e 68,54 g/100g (GA), valores próximos comparados 

com os dados da Tabela brasileira de composição de alimentos da USP (2008) 68,6 g/100g. 

Oliveira et al. (2014) encontraram um valor de 61,75 g/100g de carboidratos em seu estudo 

sobre a influência das variáveis de processo nas características físicas e químicas de geleias de 

umbu-cajá. Um valor médio de 68,38 g/100g obtido por Scolforoet al. (2013) ao avaliarem a 

geleia de maçã. Santos et al., (2012) ao avaliarem geleia de cagaita obteve 61,76 g/100g em 

seu estudo. 

O valor energético total das amostras apresentou valores de 272,25 Kcal/100g 

(GACN) e 278,03 Kcal/100g (GACN). Esses resultados são superiores aos reportados por 

Polesiet al. (2011), que encontraram em geleias de manga valor médio de 244,04 Kcal/100 g. 

Comparando ainda com o valor energético das geleias de umbu-cajá que variaram de 229,57 a 

247,86 kcal/100 g (Oliveira et al. 2014). 

 

Avaliação sensorial dos produtos elaborados 

Os produtos foram analisados sensorialmente quanto à aparência, aroma, textura, 

sabor e impressão global. As médias para cada atributo analisado de geleia de abacaxi podem 

ser visualizados na Tabela 2. 

 

Tabela 2.Avaliação Sensorial dos produtos elaborados. Fonte: Autores 

 

Produto/ 

Formulações 

Atributo (média ± desvio padrão) 

Aparência Aroma Textura Sabor Impressão 

Global 

GA 

 GACM 

 GACN 

7,78±0,91ª 7,70± 1,07ª 7,58± 0,95
a
 7,63±1,02

a
 7,61 ± 0,95

 a
 

7,36 ± 1,01ª 7,36 ± 0,93ª 7,08± 0,94
b
 7,56± 1,07ª 7,56 ± 1,03ª 

7,40 ± 0,73ª 7,29 ± 1,05ª 7,54 ±0,97ª 7,40 ±0,99ª 7,44±0,93ª 

 DMS 0,4208 0,4824 0,4526 0,4874 0,4595 

 Fcalc. 3,40 2,32 4,23 0,66 0,39 

 CV. 11,83 13,67 12,92 13,67 12,88 

DMS – Diferença mínima significativa; Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem 

estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade; ns - não significativo; * - 

significativo ao nível de 5% de probabilidade. GA (Geleia de abacaxi); GACM (Geleia de abacaxi com 

camomila); GACN (Geleia de abacaxi com canela). 
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Na avaliação sensorial das geleias de abacaxi os parâmetros de aparência, aroma, 

sabor e impressão global não apresentaram diferenças significativas (p > 0,05) nas três 

formulações representadas na Tabela 2. Enquanto os valores médios obtidos para textura se 

diferiram (p < 0,05) das demais amostras, a qual a GA obteve uma nota maior (7,58) neste 

atributo. 

Para o atributo aparência destacou-se a amostra GA com média 7,78 e GACM com 

nota menor (7,36), o que pode ser atribuído a coloração mais clara do produto.  Esses valores 

estão próximos aos comparados ao estudo de Damiani et al. (2009), os quais observaram no 

estudo de geleia de manga um valor médio de 7,99. Assim, as amostras não obtiveram 

diferença significativa. 

Observa-se quanto ao aroma que todas as amostras de geleia obtiveram nota acima de 

7,29 (GACN), assim GA (7,70) obteve grande aceitabilidade pelos provadores. O valor da 

amostra GACN está próximo ao de Damiani et al. (2009) (7,23). 

Pode-se observar quanto à textura das amostras de geleia que os valores variaram de 

7,08 (GACM) a 7,58 (GA). No trabalho de Lima et al. (2012), foram encontrados valores 

variando de 7,02 a 7,62 em sua geleia de seriguela, logo se assemelham-se as amostras de 

abacaxi. 

Em relação ao sabor, a amostra GA apresentou uma média acima de 7,63 e a amostra 

GACN (7,40) foi a que obteve valor menor em relação as demais. A autora Lainetti (2017) 

encontrou um valor médio de 7,90 em seu estudo sobre a elaboração de geleia com pimenta. 

No parâmetro impressão global a formulação GA com maior média (7,61) sem adição 

de camomila e canela foi a preferida pelos consumidores. Logo, as amostras de geleias de 

abacaxi não tiveram diferença significativa. 

Segundo Teixeira et al. (1987) para que um produto seja considerado como aceito, em 

termos de suas propriedades sensoriais, é necessário que obtenha um índice de aceitabilidade 

de, no mínimo, 70%. Deste modo, todos os doces e geleias com suas diversas formulações 

obtiveram média acima de 7, no qual compreende entre gostei moderamente e gostei muito 

pelos consumidores. Vale ressaltar que as amostras DM e GA foram as que obtiveram 

destaque com valores acima da média (7,0) para cada atributo. 
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Tabela 3- Índice de aceitação dos produtos artesanais de abacaxi com base no atributo 

impressão global. 

Formulações 
Índice de Aceitabilidade (%) 

                Geleia  

F1               98,45 

              97,61 

              98,27 

 

F2 

F3 

 

F1: doce em massa e geleia de abacaxi puro; doce em massa e geleia de abacaxi com camomila e F3: doce em 

massa e geleia de abacaxi com canela. Os valores representam o índice de aceitação calculado com base na nota 

atribuída pelos 100 provadores. 

 

 

As geleias obtiveram os valores de 97,61 a 98,45%, apresentando um alto índice de 

aceitabilidade. Valores estes próximos aos de Amaral et al. (2012), o qual obteve 98% de 

aprovação para a geleia de casca de maracujá e 92% para a geleia de polpa de maracujá. 

Germano et al. (2017) em sua geleia mista de abacaxi com pimenta encontraram valores de 

74,4 e 80,0% de aceitabilidade entre os consumidores. 

 

Intenção de compra do produto 

As geleias apresentaram grande aceitabilidade pelos provadores como pode ser 

observado na Figura 1. A geleia de abacaxi obteve 16% no índice que representa na escala 

certamente compraria, enquanto 22% possivelmente compraria. Para geleia de abacaxi com 

camomila, apresentou 18% em certamente compraria, 16% possivelmente compraria. Já para 

a geleia de abacaxi com canela, 14% dos provadores disseram que certamente comprariam, 

enquanto 16% possivelmente comprariam o produto.Lainetti (2017) observou em seu trabalho 

de geleia de abacaxi com pimenta, 23,8% dos provadores disseram que certamente 

comprariam a geleia, enquanto 42,7% possivelmente comprariam. 
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Figura 1- Intenção de compra para as Geleias .CC (Certamente Compraria), PC 

(Possivelmente Compraria), TC (Talvez Compraria), PNC (Possivelmente Não 

Compraria) e CNC (Certamente Não Compraria). Fonte: Autores 

 

 

 

4.  Conclusão 

As formulações analisadas de geleias estão de acordo com os padrões físico-químicos 

do produto que atendem a legislação brasileira e a literatura. Porém, o parâmetro lipídios 

apresentou valores inferiores nesse estudo, devido ao fato da adição de especiarias como a 

canela e a camomila em sua composição. 

Todos os parâmetros avaliados no teste de aceitação sensorial (aparência, aroma, 

textura, sabor e impressão global) dos produtos de abacaxi, com camomila e canela obtiveram 

notas médias entre 7 (gostei moderadamente) e 8 (gostei muito), indicando aceitação acima de 

90% dos produtos por parte dos provadores mesmo com a adição de camomila e canela.   

Diante o exposto, os produtos artesanais elaborados como as geleias de abacaxi 

apresentaram elevada aceitabilidade sensorial e intenção de compra, logo surgem como uma 

nova proposta de aproveitamento do fruto, e como uma alternativa de renda para o pequeno 

produtor da região do Sudeste do Pará. 
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Resumo 

A atividade leiteira na região do Vale do Taquari, sul do Brasil,constituia base da economia da maioria 

das pequenas propriedades rurais dos 36 municípios que a abrangem, evidenciando a importância 

desse sistema de produção local. O leite cru refrigerado, principal matéria prima oriunda desta 

atividade regional, precisa ser obtido de maneira higiênica e eficiente, seguindo protocolos rigorosos 

estabelecidos pela legislação brasileira, para que não haja alterações em sua composição em 

decorrência de contaminações. Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo, avaliar 

parâmetros estabelecidos pela legislação nacional, como a Instrução Normativa (IN) nº 76/18 do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), com um grupo de 35 produtores da 

região. Foram analisados os parâmetros físico-químicos, comoteor de gordura, proteína total, lactose 

anidra, sólidos não gordurosos e sólidos totais, e os parâmetros microbiológicos de Contagem Padrão 

em Placas (CPP) e Concentração de Células Somáticas (CCS).Além disso, foi realizada uma pesquisa 

exploratória com pequenos produtores rurais do Vale do Taquari-RS, sendo esta pesquisa de cunho 

qualitativo, onde foram coletados dados sobre as rotinas e as perspectivas da produção de leite. Os 

resultados físico-químicos mostraram que a matéria-prima está em desacordo com a legislação 

brasileira, sendo que três produtores (9%) não atenderam ao padrão mínimo de gordura, dois (6%) ao 

de lactose, dois (6%) ao de proteína, oito (23%) ao de lactose, e três (9%) ao de ESD e EST. Os 

resultados microbiológicos de CPP em sua maioria estão em acordo com o que preconiza a legislação 

brasileira, porém, os resultados de CCS encontraram não conformidades em 10 produtores. As 

políticas agrícolas devem ser contempladas pelos governantes, assimcomo os pequenos produtores 

rurais brasileiros, proporcionando acesso a condições igualitárias de produção como acontece com 

grandes produtores de leite. Os pequenos produtores devem possuir maior instrução às novas 

tecnologias e assistência técnica qualificada, afim de se enquadrar às novas IN do MAPA, assegurando 

a maior produtividade, rentabilidade e a sustentabilidade da propriedade rural. 

 
Palavras-Chave: Qualidade do leite, Leite, Vale do Taquari, Sustentabilidade, Instrução 

normativa 

 
Abstract 

Dairy activity in the Taquari Valley region of southern Brazil forms the basis of the economy of most 

small rural properties in the 36 municipalities that comprise it, highlighting the importance of this 

local production system. The chilled raw milk, the main raw material from this regional activity, must 

be obtained in a hygienic and efficient way, following strict protocols established by Brazilian 
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legislation, so that there are no changes in its composition due to contamination. Thus, this work 

aimed to evaluate parameters established by national legislation, such as the Normative Instruction 

(IN) No. 76/18 of the Ministry of Agriculture, Livestock and Supply (MAPA), with a group of 35 

producers in the region. We analyzed the physical-chemical parameters, such as fat content, total 

protein, anhydrous lactose, non-fat solids and total solids, and the microbiological parameters of 

Standard Plate Count (CPP) and Somatic Cell Concentration (CCS). In addition, an exploratory survey 

was conducted with small farmers in the Taquari-RS Valley, and this survey was of a qualitative 

nature, where data on the routines and perspectives of milk production were collected. The physical-

chemical results showed that the raw material is in disagreement with the Brazilian legislation, and 

three producers (9%) did not meet the minimum standard of fat, two (6%) lactose, two (6%) protein, 

eight (23%) lactose, and three (9%) ESD and EST. The microbiological results of CPP in its majority 

are in accordance with what the Brazilian legislation prescribes, however, the results of CCS found 

non-conformities in 10 producers.  Agricultural policies should be contemplated by the government, as 

well as by the small Brazilian rural producers, providing access to equal conditions of production as 

happens with large milk producers. Small producers must have greater instruction in new technologies 

and qualified technical assistance, in order to fit in with the new IN of MAPA, ensuring greater 

productivity, profitability and sustainability of rural property. 

 

Keywords: Milk quality, Milk, Taquari Valley, Sustainability, Normative Instruction 

 

 

1. Introdução 

A atividade leiteira brasileira, incluindo a região do Vale do Taquari, centro do Estado 

do Rio Grande do Sul (RS),tem papel importante no que diz respeito à sustentabilidade de 

propriedades com mãodeobra familiar, em que sua finalidade é a geração de renda ou apenas 

subsistência (EMBRAPA, 2018). Segundo Rempel et al. (2012), os 36 municípios do Vale do 

Taquari apresentavam em 2006, segundo IBGE, 23.345 estabelecimentos agropecuários, 

contando com um rebanho de 95.859 vacas de ordenha que resultou em uma produção de 

286.620.000 de litros de leite no ano de 2008. A referida produção leiteira representa a base 

da economia da maioria das pequenas propriedades rurais dos municípios do Vale do Taquari, 

indicando a importância desse sistema de produção.  

O leite é uma fonte importante de nutrientes para a alimentação humana, sendo 

produzido em todo o mundo. A importância do processamento de lácteos pode ser observada 

no ambiente produtivo e econômico mundial, principalmente em países considerados em 

desenvolvimento e em sistemas de agricultura familiar. No Brasil, o leite é um dos seis 

produtos mais importantes da agropecuária brasileira, sendo essencial no suprimento de 

alimentos e na geração de emprego e renda para a população (EMBRAPA, 2016). O Brasil 

possui uma produção de leite que atingiu 34 bilhões de litros em 2019, sendo que é o quarto 

maior produtor mundial. A produção de leite brasileira é uma atividade econômica muito 

expressiva em todo território nacional, que gera mais de R$ 50 bilhões somente no setor 

primário (CEPEA, 2020; CILEITE, 2020).  



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

539 

O Censo Agropecuário do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

mostra que em 2017, existiam quase 600 mil produtores (51 % do total) que produziam menos 

de 20 litros por dia, responsáveis por um total 1,7 bilhão de litros (6%da produção nacional 

em 2017). Outros 500 mil produtores produziram entre 20 e 200 litros por dia (42% dos 

produtores) e foram responsáveis por um total de 12,3 bilhões de litros (41% da produção 

nacional em 2017). Esses dois grupos formados por produtores que produzem até 200 litros 

de leite por dia representaram 93% do total em 2017 e contribuíram com 47% da produção 

nacional (IBGE, 2017). 

Comparando-se os dados de 2017 com os de 2006, fica evidente a concentração da 

produção nas propriedades de maior escala de produção e a redução do número de produtores 

com menor escala. Essa redução não foi uniforme nas diferentes regiões do País, nem pelos 

diferentes estratos de produção, e afetou de forma mais acentuada os produtores de menor 

escala (IBGE, 2006; 2017). As demais categorias tiveram aumento do número de produtores, 

onde os que produziram mais de 500 litros/dia tiveram um aumento de 163% (IBGE, 2006; 

2017). Apenas 11% dos produtores brasileiros se beneficiam das políticas agrícolas e têm 

acesso às novas tecnologias, gerando quase 90% do valor da produção agrícola. Por outro 

lado, quase 90% dos produtores respondem por apenas 10% do valor da produção (ALVES & 

PASTORE, 2013). 

O Vale do Taquari, região central do Rio Grande do Sul, corresponde por 2% do 

território do Estado, e é composto por 36 municípios onde 15 possuem laticínios que 

industrializam o leite produzido na região(REMPEL, 2009). 

Para evitar a contaminação do leite cru refrigerado, o a legislação brasileira regida 

pelo MAPA publicou a IN N° 76 (BRASIL, 2018), que revogou as demais normativas e 

alterou os parâmetros de qualidade para a produção do leite cru refrigerado no Brasil. Na 

Tabela 1, podemos analisar aos padrões de identidade e qualidade do leite cru refrigerado. 

Tabela 1.Padrões de identidade e qualidade do leite para a produção do leite cru refrigerado. 

Análise Limite  

CPP (Contagem padrão em placas Máximo 300.000 UFC/mL 

CCS (Contagem de células somáticas) Máximo 500.000 Céls/mL 

Gordura Mínimo 3,0 g/100g 

Proteína total Mínimo 2,9 g/100g 
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Lactose anidra Mínimo 4,3 g/100g 

Sólidos não gordurosos Mínimo 8,40 g/100g 

Sólidos totais  Mínimo 11,40 g/100g 

Acidez titulável Entre 0,14 e 0,18 ácido lático/100g 

Estabilidade ao alizarol  Estável ao alizarol 72% v/v 

Densidade relativa 1,028 e 1,034 a 15ºC/15ºC 

Indice crioscópico Entre -0,530 e -0,555ºH 

Fonte:Adaptado pelos autores (BRASIL, 2018). 

A qualidade do leite no Brasil tem sido motivada pelo acréscimo da demanda por 

matériaprima de qualidade pela indústria, que necessita de leite com boas características 

sensoriais, físico-químicas e microbiológicas para fabricação de derivados lácteos, tendo em 

vista que os consumidores estão cada vez mais exigentes (CARVALHO et al., 2015).  

Para Vallin et al. (2009), fatores como o manejo dos animais e ordenha deficientes, 

higienização inadequada dos equipamentos e utensílios, falta de refrigeração e de mão de obra 

qualificada são responsáveis pela má qualidade do leite cru. Durr (2012), explana que os 

principais indicadores interferentes na qualidade do leite são a CPP e a CCS. A CPP encontra-

se relacionada com adequação do armazenamento do leite pós-ordenha, a higienização da 

vaca na pré-ordenha a higienização dos utensílios (tanques de resfriamento, ordenha 

mecânica, caminhão transportador, etc.) e a higienização do ordenhador.A CCS é o 

mecanismo pelo qual se avalia a incidência e prevalência de mastite nos rebanhosleiteiros. 

Desta forma, este trabalho possui o objetivo de avaliar o impacto das novas instruções 

normativas do MAPA como também verificar as condições em que o leite cru refrigerado é 

produzido em 35 pequenas propriedades rurais de 9 municípios do Vale do Taquari-RS. 

 

2. Metodologia 

Foram entrevistados 35 produtores de leite de 9 municípios do Vale do Taquari-RS e 

na oportunidade, foram coletadas 6 amostras de leite (contendo 45 mL cada amostra) para a 

realização (em triplicata) de análises físico-químicas e microbiológicas em laboratório 

(RBQL)(Unianálises, Lajeado-RS).Foram realizadas as seguintes análises: CPP, CCS, 

gordura, lactose anidra, sólidos não gordurosos e sólidos totais de acordo com metodologia 

oficial conforme a IN 77 (BRASIL, 2018). Os resultados foram expressos como média ± 

desvio padrão, e realizados em triplicata.Os produtores foram devidamente codificados de 01 

ao 35 a fim de manter a integridade.  
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A pesquisa exploratória, de cunho qualitativo, utilizou como instrumento a coleta de 

dados empregando um questionário impresso, estruturado com 15 questões objetivas e 

subjetivas. A aplicação do instrumento teve início no dia 22 de setembro de 2020 e conclusão 

no dia 01 de outubro de 2020, sendo visitadas todas as 35 propriedades rurais com a 

finalidade de conhecer a atual situação dos produtores de leite, o seu perfil pessoal e as 

perspectivas da produção com a chegada das novas legislações brasileiras para a produção do 

leite cru refrigerado. Os dados coletados a partir das questões foram tabulados em planilhas e 

gráficos, em Excel e analisados. 

A coleta das amostras foi realizada de acordo com as boas práticas de higiene e de 

fabricação e transportadas e armazenadas em caixa isotérmica em temperatura de 3ºC, para 

manter a integridade das amostras coletadas. 

3. Resultados/Discussões 

Todos os produtores consultados neste trabalho são proprietários das áreas onde 

residem e desenvolvem a atividade leiteira, sendo que nenhum produtor possui funcionários, 

pois a atividade é familiar e em pequenas propriedades. As propriedades em suamaioria, 

possuem mais de 20 hectares; são 21 propriedades (60%).Propriedades com até 10 hectares 

são 7 (20%)e outras 7 (20%) possuem até 5 (cinco) hectares.Em 33 (94%)das 35 propriedades 

visitadas, os produtores destinam até 10 hectares para a atividade leiteira, consorciando com 

outras atividade para o consumo familiar.Nas famílias integrantes destas propriedades rurais, 

22 (63%) propriedades possuem de 2 a 3 integrantes; em onze 11(31%) mais de 4 integrantes 

e em somente 2 (6%) propriedades possuem somente 1 integrante familiar.  

Em 30 (86%)das 35 propriedades, as atividades de ordenha são exercidas 

exclusivamente por mulheres, sendo que o marido é responsável apenas pelo cultivo do 

alimento dos animais. Em 28 (80%) propriedades, os produtores informaram que o preço pago 

pelo leite produzido é muito abaixo do custo de produção e cerca de 8 (23%) dos 

entrevistados pretendem cessar a produção leiteira no próximo ano (2021), vendendo todo o 

plantel leiteiro, se dedicando exclusivamente à trabalhos domésticos, pois em 15 (43%) 

propriedades os integrantes são considerados idosos (maiores que 65 anos). Uma 

desmotivação quanto ao aumento da produção pelos produtores se dá devido ao baixo valor 

pago ao leite cru refrigerado produzido em pequenas propriedades. Há uma grande 

preocupação quanto à idade avançada dos trabalhadores rurais, pois em muitas propriedades 

não há a sucessão rural e o abandono da atividade rural é frequente no Vale do Taquari-RS. 
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As indústrias costumam pagar o valor do litro do leite conforme o volume diário de 

leite produzido, sendo esta prática comum em todo o território brasileiro. Os produtores que 

recebem mais pelo volume de leite possuem maior capacidade de investimento na 

propriedade, auxílio de assistência técnica capacitada e consequentemente geram maior 

lucratividade na propriedade, enquanto os menores tendem a ficarmais escassos.Esta prática 

adotada pelas empresas, muitas vezes desmotivam os pequenos produtores rurais, que mais 

carecem de recursos para o melhoramento da qualidade do leite e da lucratividade da 

propriedade rural. 

Os pequenos produtores possuem muitas limitações para a produção de leite, sendo 

algumas delas: baixa escolaridade que afeta a adoção de novas tecnologias disponíveis e o 

acesso às políticas públicas, em especial ao crédito subsidiado; não possuem acesso às 

políticas de garantia de preços e de compra antecipada da safra; não têm poder de barganha, 

vendem a produção por preço bem menor do que os grandes produtores e compram os 

insumos por preços mais elevados, o que reduz a lucratividade da propriedade, etc. (ALVES 

& PASTORE, 2013).governo brasileiro deveria adotar ações para justamente contemplar  

estes pequenos produtores para serem mais competitivos e a possuírem maior acesso ás 

políticas que os grandes produtores já possuem. 

Quanto à qualidade do leite produzido, 33(94%) propriedades do total analisado 

consideram que o leite produzido é de boa qualidade e atende os requisitos mínimos para a 

sua produção e comercialização e 100% das propriedades consideram que o leite produzido 

pode ter melhor qualidade. Um cuidado relevante para a melhoria da qualidade e que nem 

sempre é considerado pelos produtores é a desinfecção dos tetos dos animais antes e depois da 

ordenha com a utilização dos desinfetantes pré e pós-dipping, sendo que em 8 (23%) 

propriedades não utilizam produtos para esta finalidade. 

Os produtores estudados produzem em média 59 litros de leite por dia, sendo que a 

coleta ocorre a cada 48 horas e todo o leite é armazenado em tanques de expansão como 

estabelece a legislação (BRASIL, 2018). Em 27 (77%) propriedades, os produtores 

consideram não aumentar a produção de leite devido ao alto custo dos insumose a falta de 

mão-de obra nas propriedades. Este dado é de grande relevância para a região, pois a maioria 

dos produtores são considerados pequenos produtores rurais, sendo que pode desestabilizar a 

economia local com falta deste produto às empresas e consequentemente à renda destas 

famílias. 
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Quanto ao manejo da ordenha, em 32 (91%) propriedades há sala de ordenha e a 

maioria possui a ordenha tipo ―balde ao pé‖, sendo que todas possuem conjuntos de ordenha 

variando entre 1 e 4 conjuntos.  

A qualidade do leite é definida por seus parâmetros físico-químicos e microbiológicos. 

A presença de teores de proteínas, gordura, lactose, sais minerais e vitaminas determinam a 

manutenção das características do leite, que, por sua vez, é influenciada por diversos aspectos 

(GRACINDO & PEREIRA, 2009). Esses podem ser fatores ligados ao indivíduo, como raça, 

espécie, estágio de lactação, número de lactações, idade, fatores ambientais, como umidade, 

temperatura, radiação solar, fatores fisiológicos e patológicos, como presença de mastite, 

porção da ordenha, fatores nutricionais e relacionados ao manejo e outros (MILANI, 2011). 

A Figura 1 mostra que 25 (71%) produtores estão com o seu resultado de CCS acima 

do padrão da legislação brasileira (BRASIL, 2018). As contagens mais elevadas de CCS 

foram 1.202 x10³ ± 35, 1.125 x10³ ± 29 e 896 ± 40 CS/mL, respectivamente e as menores 57 

x10³ ± 5 e 68 x10³ ± 5 e   83 ± 5 CS/mL, respectivamente.A CCS é o mecanismo pelo qual se 

avalia a incidência e prevalência de mastite nos rebanhos leiteiros, e é uma ação multifatorial, 

que se faz necessário para gerar resultados eficientes, além do incentivo financeiro, de 

mecanismos que modifiquem a atitude e o comportamento das pessoas relacionadas ao 

manejo preventivo (CASSOLI, 2012; ESGUERRA, 2014). No Brasil, cerca de 49% dos 

rebanhos monitorados em 2012 apresentaram CCS acima de 400.000 CS/mL em tanques de 

resfriamento de leite, indicando uma alta prevalência de mastite segundo o reportado por 

CASSOLI (2012). 

Figura 1. Contagem de CCS em leite cru refrigerado considerando o seu limite máximo 

representados pelascolunas em 500x10
³ 
CS/mL, conforme a IN 76 (BRASIL, 2018). 

Fonte: Própria (2020). 

0
75

150
225
300
375
450
525
600
675
750
825
900
975

1050
1125
1200
1275

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

C
C

S
 (

C
S

/m
L

 (
x

1
0

³)
 

Amostras

CCS Limite máx. 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

544 

Quanto a análise de CPP (Figura 2), podemos observar que apenas 3 (9%) dos 

produtores não atenderam o que preconiza a legislação brasileira (BRASIL, 2018). Os 

maiores resultados de CPP foram dos produtores 26, 29 e 28 (553, 546 e 309 x10³ UFC/mL, 

respectivamente). Seis produtores tiveram o seu resultado de CPP em 8 UFC/mL, sendo 

considerados os menores resultados do estudo. Junior et al. (2013) tiveram como objetivo 

avaliar parâmetros microbiológicos e físico-químicos do leite cru refrigerado produzido em 

99 propriedades leiteiras e observaram que 54,08% das amostras para CPP estavam acima do 

padrão vigente. Segundo Taffarel et al. (2013) uma alta CPP pode estar relacionada à falta de 

higiene durante a ordenha juntamente com a falha no resfriamento do leite que é um dos 

pontos chaves para manter o padrão microbiológico após a ordenha. 

Figura 2.Contagem de CPP em leite cru refrigerado considerando o seu limite 

máximo representados pelas colunasem 300x10
³ 
UFC/mL, conforme a IN 76 (BRASIL, 

2018). 

Fonte: Própria (2020). 
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S,devidoàpresençadelesõesprovocadasnoparênquimasecretordaglândula 

infectada(ELIASetal.,2005). Lima et al. (2006) encontraram média de 3,54% de gordura nas 

31 amostras estudadas do Agreste de Pernambuco, semelhante à Pereira et al. (1999) que 

encontraram média de gordura de 3,64% nas 6.112 amostras de leite cru analisadas.  

Figura 3.Teor de gordura (g/100g) nas amostras de leite cru refrigerado, considerando 

o seu limite mínimo representado pelas colunasem (3,0 g/100g) de acordo com o RTIQ 

(BRASIL, 2018). 

Fonte: Própria (2020). 
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Figura 4.Teor de proteína (g/100g) nas amostras de leite cru refrigerado, considerando 

o seu limite mínimo representado pelas colunasem 2,9 g/100g, de acordo com o RTIQ 

(BRASIL, 2018). 

Fonte: Própria (2020). 
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(BRASIL, 2018). 

Fonte: Própria (2020). 
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Segundo Silva (1997), a lactose é produzida pelas células epiteliais da 

glândulamamárias,compreendeaproximadamente52%dossólidostotaisdoleitedesnatadoe 70% 

dos sólidos encontrado no soro dele e com concentração de aproximadamente 

5%,sendoumdoselementosmaisestáveis. Auldist (1995) reportouqueoaumentodos valores de 

CCS provocam redução na porcentagem de lactose devido à perda deste carboidrato da 

glândula mamária para o sangue, em função de mudanças na permeabilidade demembrana. 

Bueno et al. (2005) observaram uma redução do teor de lactose à medida que a CCS 

aumentou, o mesmo foi constatado neste estudo, sendo que os produtores que tiveram o teor 

de lactose abaixo da legislação, também apresentaram a análise de CCS acima do padrão legal 

(BRASIL, 2018). Em relação ao percentual de lactose, Lima et al. (2006) encontrou média de 

4,47% nas 31 amostras de leite cru refrigerado estudadas no Agreste de Pernambuco. 

Foram encontradas 3 (9%) amostras não conforme para a análise de sólidos não 

gordurosos (Figura 6) e4(11%) amostras não conforme para sólidos totais (Figura 7). Baggio 

e Montanhini (2017), avaliaram a qualidade do leite no norte do Paraná e observaram média 

inferior de 12,13% para a análise de sólidos totais. Bueno et al. (2005) verificaram média de 

sólidos totais de 12,61% e Silva et al. (2009) obtiveram média de 12,62% de sólidos totais, 

em estudo realizado no Sudoeste Goiano. Todos os autores citados anteriormente encontraram 

valores semelhantes a este trabalho. Vargas et al. (2014) que verificaram na Região do Rio 

Grande do Sul média de 8,39% para a análise de sólidos não gordurosos.   

Figura 6.Teor de sólidos totais (g/100g) nas amostras de leite cru refrigerado, 

considerando o seu limite mínimo representado pelas colunas em 11,40 g/100g de acordo com 

o RTIQ (BRASIL, 2018). 

Fonte: Própria (2020). 
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Figura 7.Teor de sólidos não gordurosos (g/100g) nas amostras de leite cru refrigerado, 

considerando o seu limite mínimo representado pelas colunas em 8,40 g/100g de acordo com 

o RTIQ (BRASIL, 2018). 

Fonte: Própria (2020). 
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MAPA, procurando também a maior produtividade, rentabilidade e a sustentabilidade da 

propriedade rural. 
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Resumo 

O cacaueiro (TheobromacacaoL.) é uma espécie originária da Bacia Amazônica, cultivada em regiões 

tropicais, e o principal produto comercializado são as sementes extraídas dos frutos que, após 

fermentação e secagem, transformam-se em amêndoas e são usadas na fabricação de cacau em pó, 

manteiga de cacau e chocolate nas diversas formas. Atualmente, o Brasil é o sexto maior produtor 

mundial de amêndoas de cacau, sendo o estado do Pará responsável por mais da metade dessa 

produção, se destacando pela utilização de híbridos altamente produtivos e resistentes a doenças.O 

perfil nutricional e sensorial das sementes e produtos derivados está diretamente associado ao genótipo 

da planta, as condições de cultivo e as condições de tratamento pós-colheita. Com o objetivo de avaliar 

o impacto da diversidade genética na composição química das sementes de cacau, foramdeterminados 

os parâmetros de umidade, lipídeos, proteínas ecinzas em 19 diferentes variedades, sendo 15 delas 

cultivadas no município de Medicilândia e quatrono município de Tucumã. Os resultados mostraram 

uma grande variação na composição entre os diferentes genótipos, com valores variando em torno de 

27,37 ± 1,49 a 38,18 ± 2,16% de umidade, de 13,33 ± 0,42 a 40,40 ± 1,77% de lipídeos, de 11,78 ± 

0,02 a 17,48 ± 0,26% de proteínas, de 2,76 ± 0,16a 3,59 ± 0,01% de cinzas e de 7,58 ± 1,11 a 40,10 ± 

0,53% de carboidratos. Sementes de cacau com composições muito variáveis confirmam a influencia 

da variabilidade genética na qualidade do cacau e consequentemente dos produtos derivados. Esses 

dados são essenciais para direcionar a produção de genótipos que, além de altamente produtivos e 

resistentes, possuam maior qualidade nutricional e permitam a valorização da cadeia produtiva 

cacaueira do estado. 

 

Palavras-Chave: Cacau, Variabilidade genética. 

 

Abstract 
The cocoa tree (Theobroma cacao L.) is a species originating in the Amazon Basin, grown in tropical 

regions, and the main product sold is the seeds extracted from the fruits which, after fermentation and 

drying, turn into almonds and are used in the manufacture powdered cocoa, cocoa butter and chocolate 

in various forms. Currently, Brazil is the sixth largest world producer of cocoa beans, with the state of 

Pará responsible for more than half of this production, standing out for the use of highly productive 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

553 

and disease-resistant hybrids. The nutritional and sensory profile of seeds and derived products is 

directly associated with the plant's genotype, cultivation conditions, and post-harvest treatment 

conditions. In order to assess the impact of genetic diversity on the chemical composition of cocoa 

beans, moisture, lipid, protein, and ash parameters were determined in 19 different varieties, 15 of 

which were grown in the municipality of Medicilândia and four in the municipality of Tucumã. The 

results showed a great variation in the composition between the different genotypes, with values 

ranging from 27.37 ± 1.49 to 38.18 ± 2.16% of humidity, from 13.33 ± 0.42 to 40.40 ± 1.77% of 

lipids, from 11.78 ± 0.02 to 17.48 ± 0.26% of proteins, from 2.76 ± 0.16 to 3.59 ± 0.01% of ash and 7, 

58 ± 1.11 to 40.10 ± 0.53% of carbohydrates. Cocoa beans with very variable compositions confirm 

the influence of genetic variability on the quality of cocoa and, consequently, of derived products. 

These data are essential to direct the production of genotypes that, in addition to being highly 

productive and resistant, have higher nutritional quality, and allow the valorization of the state's cocoa 

production chain. 

 

Key words: Cocoa, Genetic variability. 

 

1. Introdução 

O cacaueiro (Theobromacacao L.) é uma espécie originária da Bacia Amazônica, 

cultivada em regiões tropicais. Atualmente, o Brasil é o 6º maior produtor mundial de 

amêndoas de cacau, sendo o estado do Pará responsável por mais da metade dessa produção, 

se destacando pela utilização de híbridos altamente produtivos e resistentes. O perfil 

nutricional e sensorial das sementes e produtos derivados está diretamente associado ao 

genótipo da planta, as condições de cultivo e as condições de tratamento pós-colheita.  

Embora o cultivo do cacau esteja vinculado a indústrias multibilionárias, a safra 

representa uma importante fonte de renda para pequenos agricultores familiares, sendo 

cultivada por cerca de 5 a 6 milhões de produtores, os quais são responsáveis por 

aproximadamente 80% a 90% da produção mundial (BEG et al., 2017). Em 2018, a produção 

mundial de grãos de cacau chegou a ultrapassar 4,0 milhões de toneladas (ICCO, 2020), 

sendo os países africanos Costa do Marfim e Gana os principais responsáveis com 42,2% e 

19,5% da produção, respectivamente, representando cerca de 70% da produção mundial. Na 

Figura 1 é possível observar a quantidade de sementes produzidas pelos principais países 

produtores no ano de 2018.  

O maior polo cacaueiro do Pará situa-se na região sudoeste, ao longo da Rodovia 

Transamazônica, sendo Medicilândia a cidade com a maior produção do Estado. A produção 

média de cacau em toda a região amazônica, incluindo áreas com solos menos férteis, é em 

torno de 850 Kg/ha, bem maior que os rendimentos típicos de 250-300 Kg/ha no sul da Bahia 

(IBGE, 2020). Em Gana e Costa do Marfim, a produtividade é estimada em 400 Kg/ha e 700 

Kg/ha, respectivamente (DANSO-ABBEAM et al., 2012). 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

554 

 

Figura 1. Produção de sementes de cacau em milhões de toneladas pelos principais países 

produtores no ano de 2018. Fonte: FAOSTAT, 2020. 

É importante destacar a atuação da CEPLAC (Comissão Executiva do Plano da 

Lavoura Cacaueira) no crescimento da cultura cacaueira no estado. Este órgão está vinculado 

ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e foi criado com o objetivo de 

auxiliar no desenvolvimento das regiões produtoras de cacau, responsável pela manutenção da 

plantação de germoplasma, produção e distribuição de sementes aos agricultores (OLIVEIRA, 

2016). 

A CEPLAC estabelece um sistema de produção baseado em sementes híbridas, 

diferentemente dos outros estados brasileiros que utilizam clones. Várias combinações 

híbridas foram testadas e vinte delas foram selecionadas para serem distribuídas aos 

produtores de forma conjunta, todas com características de alta produtividade, resistência e 

adaptadas às condições climáticas da Amazônia (MENDES, 2019). 

A CEPLAC mantém no Pará o maior banco de germoplasma de cacau do mundo com 

cerca de 22 mil genótipos, localizado na Estação de Recursos Genéticos José Haroldo, em 

Marituba. Além disso, possui campos de produção de sementes em duas Estações 

Experimentais no estado, sendo uma em Medicilândia (ESPAM) e outra no município de 

Tucumã (ESTUC) (MENDES, 2019).  

Para a produção do chocolate, utiliza-se a matéria-prima extraída do tecido do 

endosperma (cotilédones e embrião) das sementes de cacau, bem como fragmentos 

denominados nibs. O sabor do chocolate vai depender da combinação dos compostos 
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orgânicos presentes nas sementes. O genótipo, a região de origem, as condições de cultivo, o 

meio ambiente e as condições de tratamento pós-colheita são alguns dos fatores que 

determinam a variabilidade desses componentes na matéria prima (ORACZ et al., 2015).  

As sementes de cacau naturalmente possuem sabor adstringente, amargo e 

desagradável devido ao alto teor de polifenóis que contém. Assim, logo após a colheita, elas 

devem passar por etapas de processamento, como fermentação e secagem, que alteram suas 

propriedades químicas e físicas originais, a fim de aumentar a palatabilidade (RAWEL et al., 

2019). O principal interesse da transformação física e bioquímica de sementes de cacau em 

amêndoas é gerar compostos precursores de sabor e aroma (aminoácidos livres, peptídeos e 

açúcares redutores) a partir de componentes específicos (proteínas e carboidratos) por meio de 

reações catalisadas por enzimas no interior das sementes (MUÑOZ et al., 2020).  

Diversas modificações bioquímicas complexas ocorrem ao longo da fermentação para 

que os precursores de sabor sejam gerados. A concentração e a proporção desses precursores 

ao final da fermentação são determinantes para o desenvolvimento dos compostos voláteis nas 

etapas posteriores (APROTOSOAIE et al., 2016). Entretanto, a análise química de compostos 

não voláteis é considerada uma etapa essencial para a triagem de recursos genéticos com as 

características de qualidade desejadas (LEBOT et al., 2020).   

As alterações de temperatura, formação de álcool e acidificação das sementes durante 

a fermentação podem modificar as atividades enzimáticas e levar à degradação de lipídios 

(SERVANT et al., 2018).Os lipídios do cacau são importantes em aplicações na indústria 

alimentícia, na indústria farmacológica e na fabricação de cosméticos, principalmente devido 

a manteiga de cacau possui propriedades funcionais (KONAR et al., 2016). 

Depois dos lipídios, as proteínas são o segundo constituinte mais abundante nas 

sementes de cacau (10-15%) e a maioria desse conteúdo é composto por duas proteínas: 

albumina e globulina da classe vicilina (7S) (AFOAKWA et al., 2008, KUMARI et al., 2016). 

Durante a primeira etapa da fermentação, as proteínas são hidrolisadas pelas enzimas 

endoprotease aspártica e carboxipeptidase, reação mediada pelas condições de temperatura e 

pH do processo. 

As proteínas e os carboidratos são importantes precursores de sabores após a etapa de 

torrefação, os açúcares redutores interagem com os aminoácidos por meio de reações de 

Maillard de escurecimento não enzimático e levam à formação de moléculas como pirazinas, 

álcoois, cetonas, aldeídos de Strecker, pirróis, furanos, terpenos e álcoois de terpeno, os quais 
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são responsáveis por gerar notas sensoriais que compõem o sabor do chocolate (CRAFACK 

et al., 2014).  

As sementes de cacau não fermentadas têm uma cor cinza escuro e são mais 

adstringentes, enquanto as amêndoas totalmente fermentadas e secas são marrons (ACULEY 

et al., 2010). As amêndoas parcialmente fermentadas são de cor roxa e seu perfil de sabor é 

amargo.Embora o genótipo do cacau determine o tipo e a quantidade de proteínas de 

armazenamento, carboidratos, polifenóis e a atividade das enzimas nas sementes, as condições 

climáticas, a origem geográfica e as condições de processamento também influenciam 

diretamente na qualidade sensorial das amêndoas e produtos derivados (KONGOR et al., 

2016). 

Plantas híbridas, como as distribuídas pela CEPLAC aos produtores paraenses, levam 

a frutos de cacau muito variáveis, com diferentes tamanhos, cores, quantidade e peso das 

sementes, teor de polpa, composição química e sabor (YAMADA et al., 2014). Assim, o 

objetivo deste trabalho foi caracterizar as sementes de Theobromacacaodo estado quanto a 

composição físico-química a fim de auxiliar o direcionamento da produção de variedades com 

maior valor nutricional e qualidade sensorial. 

2. Metodologia 

2.1. COLETA E PREPARO DAS AMOSTRAS  

Os frutos de 15 genótipos de cacau foram coletados pela CEPLAC no município de 

Medicilândia e outros 4 no município de Tucumã durante a safra de 2020. Aproximadamente 

70 frutos de cada variedade foram transportados ao Centro de Valorização de Compostos 

Bioativos da Amazônia (CVACBA), Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, Belém, onde 

foram lavados em água corrente e em seguida deixados por 15 min em solução de hipoclorito 

de sódio 2%.    

Os dezenove genótipos foram selecionados considerando sua importância para a 

indústria cacaueira brasileira, sendo eles: MA-15, CAB-270, CCN-51 (o único do Equador e 

tomado como referência negativa por sua baixa contribuição aromática para a indústria do 

chocolate), IMC-67, RB-36, CAB-324, MO-1, BE-10, CA-6, RB-40, CAB-208, P-7, MA-11, 

PA-121 e CAB -214, do município de Medicilândia e CAB-314, CAB 499, PA 195, PA 169 

do município de Tucumã. 
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Os frutos foram abertos dentro de uma capela de fluxo laminar com auxílio de facão 

previamente esterilizado, as sementes foram retiradas, armazenadas em sacos estéreis e 

congeladas em freezer a -20 ºC. 

a. ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

As dimensões das sementes foram obtidas com auxílio de um paquímetro e os 

resultados foram expressos com base na média obtida para 20 sementes de cada variedade. 

Foram mensurados o comprimento da base ao ápice (X), largura (Y) e espessura (Z) conforme 

demonstrado na Figura 2. O volume da semente será calculado de acordo com a fórmula do 

volume da elipsoide. 

 

Figura 2. Desenho esquemático das dimensões características de uma semente de 

TheobromacacaoL. Fonte: (KOUA et al., 2019). 

A umidade da fração dos cotilédones foi determinada por gravimetria em estufa com 

circulação de ar a 105 ºC até peso constante, de acordo com o método nº 920.151 (AOAC, 

1997).O resíduo mineral fixo (cinzas) também foi determinado por método gravimétrico 

usando forno mufla a 550ºC segundo método nº 923.03 (AOAC, 1997). 

O teor de lipídios totais foi determinado por extração intermitente da fração lipídica 

com éter de petróleo em extrator de lipídios Soxhlet, de acordo com método nº 968.20 

(AOAC, 1997). O teor de proteínas foi estimado mediante a determinação do nitrogênio total 

contido na amostra, segundo método nº 920.152 (AOAC, 1997). O fator de conversão de 6,25 

foi utilizado para calcular o teor proteico. 

A medição do pH das sementes de cacau seguiu o protocolo de Senanayake et al. 

(1997). Para o pH da polpa, 10 sementes inteiras com polpa aderida foram adicionadas a 100 

mL de água destilada e a mistura foi agitada a 150 rpm por 10 minutos. A mistura foi filtrada 

e o pH do líquido medido em pHmetro digital. Para o pH do nibs, as cascas das sementes 
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foram retiradas manualmente e os cotilédones moídos com auxílio de gral e pistilo. Em 

seguida, 10 g da amostra moída foram misturados em 100 mL de água destilada,o mesmo 

procedimento citado foi usado para aferição do pH da polpa.  

A acidez total foi estimada a partir do protocolo do Instituto Adolfo Lutz (1985), no 

qual os filtrados tanto da polpa quanto da fração dos cotilédones(nibs) foram titulados com 

solução de hidróxido de sódio (NaOH) a 0,1N, usando três gotas de solução alcoólica de 

fenolftaleína 1% como indicador, até atingir coloração rosa. Os resultados expressos em 

miligramas equivalentes de ácido acético por 100g de amostra, usando a fórmula: 

ATT =  
V ×  f × N ×  60

10 ×  P
 ×  100 

Onde, ATT é a acidez total titulável, V é o volume (mL) de NaOH usado na titulação, f é o 

fator de correção da solução de NaOH, N é a normalidade da solução de NaOH, 60 equivale 

ao peso molecular do ácido acético correspondente em g, e P é a massa da amostra em 

gramas.   

Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e ao teste de Tukey 

para determinação da diferença entre as médias a nível de significância de 95%, utilizando-se 

o software STATISTICA 7. 

3. Resultados/Discussões 

3.1. TAMANHO DAS SEMENTES  

As análises físicas são importantes na formação dos lotes, no processamento e para 

avaliar rendimento. Apesar de não existir no comércio mundial de cacau uma classificação de 

amêndoas, o tamanho é um dos parâmetros importantes na precificação. As sementes das 

variedades analisadas foram selecionadas aleatoriamente e apresentaram diferentes dimensões 

médias, como mostrado na Tabela 1. 
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Tabela 1. Dimensões de sementes de 19 genótipos de TheobromacacaoL. da Amazônia 

obtidas em função das médias de comprimento, largura e espessura de 20 sementes. 

Genótipo 
Dimensões da semente (cm) 

Volume (cm³) 
Comprimento Largura Espessura 

CCN-51 2,47 ± 0,25 1,27 ± 0,29 0,79 ± 0,12 1,12 ± 0,20
g
 

IMC-67 2,33 ± 0,26 1,05 ± 0,11 0,72 ± 0,16 0,89 ± 0,19
cdef

 

MA-15 2,32 ± 0,23 1,22 ± 0,12 0,61 ± 0,12 0,95 ± 0,16
defg

 

CAB-324 2,35 ± 0,27 1,18 ± 0,19 0,64 ± 0,14 0,84 ± 0,24
cdef

 

CAB-270 2,35 ± 0,23 1,05 ± 2,28 0,65 ± 0,12 0,84 ± 0,21
cdef

 

PA-169 2,05 ± 0,15 1,11 ± 0,13 0,50 ± 0,09 0,69 ± 0,10
bc

 

P-7 2,21 ± 0,13 1,11 ± 0,15 0,6 ± 0,08 0,74 ± 0,11
bcd

 

BE-10 2,35 ± 0,16 1,23 ± 0,18 0,7 ± 0,10 1,12 ± 0,22
g
 

MO-1 2,45 ± 0,22 1,18 ± 0,11 0,55 ± 0,15 0,75 ± 0,22
cde

 

PA-121 2,21 ± 0,34 1,24 ± 0,10 0,84 ± 0,12 1,01 ± 0,22
efg

 

PA-195 2,11 ± 0,18 1,13 ± 0,10 0,74 ± 0,17 0,75 ± 0,22
defg

 

MA-11 2,42 ± 0,23 1,22 ± 0,10 0,66 ± 0,10 0,86 ± 0,17
cdef

 

RB-36 2,12 ± 0,19 0,97 ± 0,11 0,77 ± 0,07 0,70 ± 0,16
bc

 

CAB-499 2,03 ± 0,15 1,11 ± 0,11 0,67 ± 0,13 0,76 ± 0,2
bcd

 

CA-6 2,25 ± 0,27 1,42 ± 0,30 0,78 ± 0,14 1,04 ± 0,32
fg

 

RB-40 2,10 ± 0,15 1,05 ± 0,05 0,54 ± 0,09 0,56 ± 0,22
ab

 

CAB-208 2,02 ± 0,13 0,95 ± 0,07 0,45 ± 0,07 0,44 ± 0,06
a
 

CAB-214 2,17 ± 0,16 1,07 ± 0,05 0,52 ± 0,09 0,59 ± 0,07
ab

 

CAB-314  2,35 ± 0,18 1,11 ± 0,09 0,61 ± 0,10 0,8 ± 0,15
cde

 

Resultados expressos como média ± desvio padrão. Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa pelo 

teste de Tukey com nível de confiança (p <0,05). 

De forma geral, a variedade CCN-51 obteve as maiores dimensões com valores de 

comprimento, largura e espessura de 2,47 ± 0,25, 1,24 ± 0,29 e 0,79 ± 0,12 cm, 

respectivamente, e volume de 1,12 ± 0,20 cm³. Essa variedade possui reconhecidamente 

características superiores em relação a produção de amêndoas, pois além de apresentar 

sementes maiores, também possui maior número de sementes por fruto (ALEXANDRE et al., 

2015). 
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3.2. COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DAS SEMENTES DE CACAU 

As composições das sementes frescas das 19 variedades de cacau quanto ao teor de 

umidade, proteínas, lipídeos, cinzas e carboidratos estão apresentadas na Tabela 2. Os valores 

encontrados para a composição química de amêndoas variaram em torno de 27,37 ± 1,49 a 

38,18 ± 2,16% de umidade, de 13,33 ± 0,42 a 40,40 ± 1,77% de lipídeos, de 11,78 ± 0,02 a 

17,48 ± 0,26% de proteínas, de 2,76 ± 0,16  a 3,59 ± 0,01% de cinzas e de 7,58 ± 1,11 a 40,10 

± 0,53%  de carboidratos. 

Tabela 2. Composição centesimal em base seca de 19 genótipos de sementes frescas de 

TheobromacacaoL. comumente plantados no Pará.  

Genótipo 
Umidade 

(g/100g) 
Lipídios (g/100g)   

Proteínas 

 (g/100g) 

Cinzas 

(g/100g) 

Carboidratos 

(g/100g) 

CCN-51 32,77 ± 0,91 13,33 ± 0,43
a
  11,78 ± 0,02

a
 2,88 ± 0,26

a
 39,24 ± 0,44

g
 

IMC-67 29,09 ± 0,45 15,20 ± 2,00
a
 12,26 ± 1,34

abcde
 3,08 ± 0,05

ab
 40,37 ± 0,5 

g
 

MA-15 33,05 ± 1,26 15,22 ± 2,47
a
 13,15 ± 0,44

abc
 3,12 ± 0,88

ab
 35,46 ± 2,46

fg
 

CAB-324 37,90 ± 1,43 15,46 ± 0,28
a
 12,90 ± 0,36

abc
 3,16 ± 0,48

ab
 30,58 ± 1,16

f
 

CAB-270 31,68 ± 0,48 15,47 ± 0,36
a
 13,62 ± 0,00

abc
 3,59 ± 0,01

b
 35,64 ± 0,46

fg
 

PA-169 29,08 ± 0,40 20,04 ± 0,91
ab

 12,30 ± 1,43
ab

 2,83 ± 0,19
a
 35,75 ± 0,67

fg
 

P-7 29,33 ± 1,32 25,96 ± 6,71
bc

 13,92 ± 1,11
abcd

 3,14 ± 0,14
ab

 27,65 ± 5,57
ef
 

BE-10 29,64 ± 5,51 27,64 ± 1,57
bc

 13,48 ± 0,64
cde

 3,22 ± 0,05
ab

 26,02 ± 2,09
ef
 

MO-1 33,75 ± 0,23 28,44 ± 2,56
cd

  14,17 ± 0,22
abcd

 3,21 ± 0,04
ab

 20,43 ± 2,34
d
 

PA-121 38,18 ± 2,16 29,67 ± 1,23
cd

 13,56 ± 1,96
abc

 3,31 ± 0,00
ab

 15,28 ± 0,70
bcd

 

PA-195 31,07 ± 1,10 31,06 ± 0,47
cd

 14,68 ± 0,36
abc

 3,29 ± 0,13
ab

 19,9 ± 0,80
d
 

MA-11 33,09 ± 1,31 33,01 ± 0,52
cde

 13,76 ± 0,41
abcd

 3,02 ± 0,04
ab

 17,12 ± 0,08
bcd

 

RB-36 30,90 ± 0,63 33,04 ± 0,96
cde

 15,22 ± 0,12
bcde

 2,91 ± 0,30
ab

 17,93 ± 1,50
cd

 

CAB-499 27,37 ± 1,49 33,14 ± 1,74
cde

  13,52 ± 0,56
abc

 3,29 ± 0,01
ab

 22,68 ± 2,41
de

 

CA-6 29,09 ± 2,89  36,01 ± 0,07
de

 15,83 ± 0,35
ab

 2,84 ± 0,01
a
 16,23± 0,74

cd
 

RB-40 32,53 ± 0,69 40,11 ± 1,23
e
 16,98 ± 0,01

de
 3,16 ± 0,23

ab
 7,22 ± 1,11

a
 

CAB-208 29,26 ± 1,50 40,39 ± 0,67
e
 17,49 ± 0,26

e
 2,76 ± 0,16

a
 10,1 ± 0,07

abc
 

CAB-214 32,94 ± 1,78 40,40 ± 1,77
e
 15,87 ± 0,71

cde
 2,87 ± 0,09

a
 7,92 ± 2,26

ab
 

CAB-314  29,32 ± 0,62 30,13 ± 1,61
cd

 17,02 ± 0,83
de

  3,36 ± 0,05
ab

 20,17 ± 2,49
d
 

Resultados expressos como média ± desvio padrão. Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa pelo 

teste de Tukey com nível de confiança (p <0,05). 
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Os valores de umidade foram bastante variáveis entre os genótipos, vaiando de 27,37 

± 1,49% a 38,18 ± 2,16%, o que pode estar associado a presença da polpa mucilaginosa 

presente nas sementes frescas. Ressalta-se que, ao longo do processamento, os teores de 

umidade tendem a reduzir até que alcancem cerca de 8% ao fim da secagem. 

O teor de lipídeos foi o componente em matéria seca que mais variou entre as 

variedades analisadas. Os maiores teores de lipídeos foram encontrados em RB-40, CAB-208 

e CAB-214 (em torno de 40%), enquanto os menores valores são referentes às variedades 

CCN-51, IMC-67 e MA-15 (entre 13 e 15%). 

Esse componente tem grande importância nos produtos derivados de cacau, uma vez 

que a manteiga é um dos ingredientes mais onerosos na fabricação do chocolate, 

correspondendo de 25 a 36% do preço final (HINDLE et al., 2002). Portanto, o teor de 

lipídeos é relevante quando se avalia a produção e a qualidade sensorial, pois a manteiga de 

cacau é responsável pela sensação na boca, brilho e textura dos produtos acabados. 

O rendimento de material comestível, particularmente a massa da amêndoa e o teor de 

gordura da manteiga de cacau, são dois parâmetros de qualidade da indústria usados na 

determinação de preço (KHAN et al., 2008). Assim, variedades cujas sementes possuem altos 

teores de gordura são interessantes tanto para os produtores, pois permitem a obtenção de 

maiores retornos financeiros, quanto para a indústria, necessitando de menores quantidades de 

nibs a serem processados.  

Khan et al. (2008) sugeriram que o tamanho da semente teria uma correlação positiva 

com o conteúdo de gordura na manteiga de cacau. Entretanto, nossos resultados contradizem 

essa hipótese, demonstrando que existe uma correlação negativa entre o volume da semente e 

o teor de lipídeos (coeficiente de Pearson (r) = -0,538) e proteínas (r = -0,599), o que pode ser 

observado pelo genótipo CAB-208 que apresentou os maiores teores de lipídeos e proteínas, 

apesar de possuir sementes com as menores dimensões, enquanto o genótipo CCN-51 

demonstrou os menores teores lipídico e proteico, mesmo apresentando as maiores sementes.   

 Os maiores teores de proteínas foram referentes aos genótipos CAB-208, CAB-314 e 

RB-40 (cerca de 17%) e os menores aos genótipos CCN-51, IMC-67 e PA-169 

(aproximadamente 12%). Todos os valores encontram-se próximos aos relatados na literatura 

para sementes frescas, os quais indicam que as proteínas correspondem de 10 a 15% do peso 

seco das sementes de cacau, o segundo constituinte mais abundante depois da gordura 

(MARSEGLIA et al., 2014).  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996916304756?casa_token=Iw0-MWRJXrcAAAAA:xV5Cx1Uwss0jJzxeBs4IGirMeWYXuocVWApBfmWEGaRK4ha4se7fGrs4tY_KbgusHXgLV3KGrMk#bb0070
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 Voigt et al. (1993) relataram que o conteúdo total de proteína do cacau consiste em 

52% de albumina e 43% de globulina da classe vicilina. Essas proteínas de armazenamento 

desempenham um papel importante no desenvolvimento do sabor, uma vez que os 

precursores essenciais dos componentes do aroma específicos do cacau são formados a partir 

de sua degradação durante o processo de fermentação (KUMARI et al., 2016). 

As variedades CAB-208, CAB-214, CAB-270 e RB-40 apresentaram valores 

significativos em relação aos teores tanto de lipídeos, importante para o rendimento da 

manteiga de cacau, quanto de proteínas, diretamente associado ao potencial de sabor e aroma 

dos produtos derivados. Importante frisar também que estes genótipos foram identificados 

com níveis desejáveis de resistência à doença Vassoura de Bruxa pelo programa de seleção da 

CEPLAC (ALBUQUERQUE; FIGUEIRA, 2004). 

Quando trata-se de melhoramento genético, isto mostra a importância em visar não 

apenas a otimização da produção de sementes com alta produtividade e maior resistência a 

doenças, mas também focar na melhoria da qualidade do produto. O aumento do rendimento 

de sementes e do teor de gordura da manteiga pode ser explorado, visto que é possível ocorrer 

o aumento na composição de lipídeos da progênie quando os acessos parentais possuem alto 

teor de gordura (PIRES et al., 1998). 

Os teores de cinzas encontrados variaram de 2,76 ± 0,16 a 3,59 ± 0,01%, nas 

variedades CAB-208 e CAB-270, respectivamente. Valores de cinzas de 2,3 a 3,5% são 

relatados para sementes não fermentadas (AFOAKWA et al., 2013) e tendem a diminuir após 

o processo de fermentação.   

Os conteúdos de carboidratos incluem a fibra alimentar total e foram estimados pela 

diferença entre 100 e a soma das porcentagens de umidade, proteína, lipídeos e cinzas. O 

valor máximo foi de 40,10 ± 0,53% no genótipo IMC-67, e o mínimo de 7,58 ± 1,11% 

referente ao genótipo RB-40.   

Os carboidratos são extremamente importantes porque durante o processo 

fermentativo são metabolizados pelos microrganismos gerando metabólitos como etanol e os 

ácidos lático e acético, os quais se difundem na semente, geram uma diminuição do pH e 

aumento na temperatura, levando a morte do embrião.  A destruição das estruturas 

subcelulares leva a liberação de enzimas endógenas que catalisam a hidrólise das proteínas de 

armazenamento da semente e a inversão de açúcares (MUÑOZ et al., 2020).  
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Cerca de 15 a 35% de carboidratos são encontrados em sementes não fermentadas 

(AFOAKWA et al., 2013; AGUS et al., 2018), constituídos principalmente por sacarose, 

frutose e glicose, além de açúcares redutores livres. Esses produtos resultantes de reações 

enzimáticas interagem por meio de reações de Maillard de escurecimento não enzimático 

durante a torrefação, levando a formação de compostos precursores de aroma e sabor.    

3.3 ACIDEZ E pH  

Os valores de pH e acidez obtidos tanto para a polpa quanto para os nibs estão 

descritos na Tabela 3. Para a polpa, os valores de pH variaram de 3,76 ± 0,02 a 5,23 ± 0,03, 

enquanto para o nibs a variação foi de 6,12 ± 0,08 a 6,5 ± 0,23.  

Tabela 3. Valores de pH e acidez obtidos para polpa e nibs das sementes de 19 genótipos de 

TheobromacacaoL. da Amazônia. 

Genótipo pH da polpa 
Acidez da polpa 

(meq.NaOH.100g-1) 
pH dos nibs 

Acidez dos 

nibs (meq.NaOH/100g-1) 

CCN-51 4,37 ± 0,09bcdefg 16,83 ± 2,30gh 6,50 ± 0,23c 14,60 ± 0,85ab 

IMC-67 4,10 ± 0,02b 13,70 ± 0,06fg 6,40 ± 0,04abc 14,84 ± 3,03ab 

MA-15 4,50 ± 0,05cdefgh 11,13 ± 0,49ef 6,35 ± 0,03abc 11,54 ± 0,13ab 

CAB-324 4,24 ± 0,11bcdef 13,18 ± 2,71fg 6,12 ± 0,11ab 14,09 ± 2,27ab 

CAB-270 4,60 ± 0,05fghi 13,43 ± 0,04fg 6,46 ± 0,14bc 12,21 ± 1,18ab 

PA-169 4,98 ± 0,18kl 4,27 ± 0,08abc 6,36 ± 0,07abc 13,02 ± 3,51ab 

P-7 4,22 ± 0,10bcd 10,28 ± 1,20def 6,33 ± 0,77abc 10,47 ± 0,07ab 

BE-10 4,30 ± 0,06bcde 10,23 ± 1,35def 6,21 ± 0,07abc  10,24 ± 1,03ab 

MO-1 4,40 ± 0,03bcdefg 16,40 ± 3,78h 6,12 ± 0,08a 12,28 ± 4,51ab 

PA-121 4.51 ± 0,02defgh 10,79 ± 0,03def 6,37 ± 0,01abc 15,21 ± 1,15ab 

PA-195 4,53 ± 0,13efgh 7,22 ± 1,22bcd 6,35 ± 0,07abc 8,78 ± 2,07a 

MA-11 4,76 ± 0,05hijk 9,13 ± 1,72de 6,31 ± 0,03abc 13,26 ± 0,84ab 

RB-36 5,17 ± 0,05l 4,28 ± 0,06abc 6,21 ± 0,00abc 17,76 ± 1,83b 

CAB-499 4,21 ± 0,05bc 13,51 ± 0,36fg 6,39 ± 0,19abc 11,85 ± 0,39ab 

CA-6 4,67 ± 0,02hIjk 7,93 ± 0,77cde 6,22 ± 0,02abc 14,46 ± 3,52ab 

RB-40 4,94 ± 0,01jkl 3,74 ± 1,26ab 6,36 ± 0,03abc 15,07 ± 2,11ab 

CAB-208 4,87 ± 0,03ijk 3,08 ± 0,51a 6,23 ± 0,00abc 10,49 ± 0,51ab 

CAB-214 5,23 ± 0,03l 3,38 ± 0,46ab 6,36 ± 0,05abc 18,48 ± 4,31b 

CAB-314  3,76 ± 0,02a 28,61 ± 0,21i 6,33 ± 0,028abc 10,48 ± 1,37ab 
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Resultados expressos como média ± desvio padrão. Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa pelo 
teste de Tukey com nível de confiança (p <0,05). 

As sementes brasileiras são reconhecidamente ácidas em comparação as sementes da 

África Ocidental, devido a presença de ácido cítrico na mucilagem da polpa que mantém o pH 

em torno de 4 (JINAP; DIMICK, 1990). Os outros ácidos presentes nas sementes, como o 

lático e o acético, são produzidos pelo metabolismo microbiano da polpa, e posteriormente 

são absorvidos pelo cotilédone para causar a morte do embrião, prevenindo a germinação e 

auxiliando na difusão do conteúdo das células de armazenamento, o que permite a mistura dos 

substratos e enzimas responsáveis pela produção de precursores de sabor e aroma nas 

sementes.  

Dias (1998) sugere que a diferença de acidez tem relação com a quantidade de polpa 

em torno da semente de cacau, pois além da influência da aeração durante a fermentação, a 

quantidade de elementos nutritivos à disposição dos microrganismos, também influencia a 

acidez. Além disso, o pH e acidez são essenciais para a ocorrência das reações enzimáticas, 

induzindo a proteólise da albumina e da proteína de armazenamento globular da classe 

vicilina (VOIGT et al., 2018). Portanto, a qualidade sensorial das sementes é fortemente 

dependente do pH e do grau de acidificação durante a fermentação, tornando importante 

realizar o acompanhamento desses parâmetros ao longo do processamento. 

3. Considerações Finais ou Conclusão 

Os genótipos de cacau das regiões estudadas apresentam grande variedade em relação 

a composição centesimal. O trabalho da CEPLAC em distribuir aos produtores uma mistura 

dediferentes genótipos híbridos tem grande importância, porém, nossos dados demonstram 

que há uma correlação negativa entre o tamanho da amêndoa e a composição de lipídeos, um 

dos principais constituintes de interesse para a indústria. Isso demonstra a importância de 

visar não apenas a otimização da produção de sementes com alta produtividade e maior 

resistência a doenças. O aumento do rendimento de sementes e do teor de gordura da 

manteiga pode ser explorado, visto que a qualidade nutricional também irá refletir na 

qualidade sensorial dos produtos derivados. 
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Área Temática IV: Agroecologia, Agricultura Familiar Camponesa e Soberania Alimentar 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo: Os CCC mostram-se viáveis para agregação da agricultura familiar em contexto local, dentre 

estes espaços encontram-se as feiras temáticas, que tem sido criadas por inúmeras Instituições de 

Ensino Superior (IES) na busca por espaços democráticos de comercialização, consumo e 

aprendizagem. Nesse sentido, buscou-se caracterizar as famílias associadas à feira de agricultura 

familiar da UFPA/Belém, e evidenciar a importância socioeconômica deste ambiente. Trata-se de um 

estudo de caso, auxiliado por ferramentas da observação não participante, uso do diário de campo e 

entrevistas semiestruturadas junto às famílias que participam da feira. Os resultados mostram 

mudanças importantes no processo histórico da feira. As famílias que participam deste ambiente são 

oriundas de diferentes municípios, são representadas na maioria por mulheres e participam de outros 

espaços de comercialização. A feira se mostra como um importante espaço de comercialização, de 

criação de laços institucionais, políticos e estratégico para escoar a produção de alimentos produzidos 

nos diferentes territórios.  

Palavras-Chave: Socioeconômico; Feiras institucionais; Representação Social. 

 

Abstract: The CCC are shown to be viable for the aggregation of family farming in a local context, 

among these spaces are thematic fairs, that has been created by countless Higher Education 

Institutions (HEIs) in the search for democratic spaces for commercialization, consumption and 

learning. In this sense, we sought to characterize the families associated with the UFPA / Belém 

family farming fair, and to highlight the socioeconomic importance of this environment.This is a case 

study, aided by non-participant observation tools, use of the field diary and semi-structured interviews 

with the families that participate in the fair.The results show important changes in the historical 

process of the fair. The families that participate in this environment come from different 

municipalities, are mostly represented by women and participate in other marketing spaces.The fair 

shows itself as an important space for commercialization, for the creation of institutional, political and 

strategic links to transport the production of food produced in different territories. 

Keywords: Socioeconomic; Institutional fairs; Social Representation 
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1. Introdução 

Nas últimas duas décadas, houve avanços importantes na construção do conhecimento 

sobre canais curtos de comercialização (os CCC) por agricultores familiares, considerando as 

crescentes limitações das cadeias agroindustriais convencionais. Porém, ainda são escassas as 

análises quantitativas sobre a relevância destes canais, assim como o entendimento qualitativo 

de seu funcionamento para potencializar sua promoção. Dentre as várias modalidades de 

canais alternativos de comercialização, as feiras são as mais acessadas pelos agricultores 

familiares brasileiros (VERANO, 2019).  

A crise contemporânea do modelo agroalimentar industrial dominante abre espaço 

para a discussão de novas proposições de desenvolvimento local que incorporem não apenas 

variáveis técnico-produtivas, econômicas e ambientais, mas também valores sociais, éticos e 

culturais. Princípios como autonomia, solidariedade, segurança alimentar, justiça social, 

respeito à cultura e tradição locais, assim como a reconexão entre produtores e consumidores 

são considerados como parte dos CCC (DAROLT et al., 2013).  

As cadeias curtas podem ser definidas em duas dimensões: a de definição de qualidade 

dos produtos (locais, regionais, tradicionais e, orgânico, agroecológico, saudável); e as de 

estrutura organizacional da comercialização (venda direta, proximidade espacial e 

espacialmente estendida). As feiras se inserem na categoria de venda direta onde as 

indicações de procedência e os atributos de qualidade se estabelecem na relação direta entre 

agricultor e consumidor (RENTING; MARSDEN; BANKS, 2003). 

A feira é um espaço que tem influência na melhoria de vida das pessoas, não só pela 

obtenção de uma renda familiar, mas pela apreensão das ideias e representações associadas à 

feira como espaço de socialização, carregada de narrativas e símbolos sociais. Ao mesmo 

tempo, este ambiente fornece informações no que diz respeito às condições de 

trabalho;organização e consumo;origem e destino dos produtos potenciais de 

comercialização; nível de satisfação; entre outros segmentos sociais envolvidos no processo 

(feirantes, consumidores, organizações locais). No Brasil, as feiras-livres são uma das mais 

antigas formas de varejo com presença generalizada. Hoje em dia, continuam a desempenhar 

um papel importante na venda, principalmente de produtos hortícolas (verduras, legumes e 

frutas) na maioria dos centros urbanos (ÂNGULO, 2011).  

Muitas dessas feiras constituem microprojetos destinados a ajudar a população rural de 

baixa renda; ali se negociam produtos de origem vegetal e animal. No entanto, deve-se 

enfatizar que as feiras, na grande maioria, são iniciativas em âmbito local, que tendem a 
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valorizar os vínculos do abastecimento com a produção agroalimentar, especialmente em se 

tratando de municípios de pequeno e médio portes. 

As chamadas feiras temáticas podem ser denominadas de feira agroecológica ou de 

produtos agroecológicos, feiras orgânicas ou de produtos orgânicos, feira do produtor rural, 

da reforma agrária, da agricultura familiar ou as chamadas ―feirinhas‖ agroecológicas. Essa 

denominação ―feirinha‖ é justificada na obra de Machado e Machado Filho (2014, p. 68) 

quando enfatizam ser espaços de comercialização, lúdico e agradável, porém restritos a alguns 

produtores e consumidores. No entanto, são ambientes estratégicos para disseminação do 

conhecimento acerca dos benefícios do consumo de alimentos saudáveis, que devem ser cada 

vez mais incentivados e fortalecidos.    

Um dos motivos para o surgimento recente de feiras temáticas em diferentes 

localidades, está associado a capacidade de organização das famílias em associações e 

cooperativas que buscam o fortalecimento socioeconômico do grupo tendo as feiras livres, 

agroecológicas ou orgânicas como meio de socialização, permitindo dessa forma a 

comercialização de alimentos saudáveis e com preços justo ao consumidor 

(BUENAVENTURA RAMÍREZ, 2019).  

No campo das Instituições de Ensino Superior (IES), inúmeras Universidades e 

Institutos Federais vêm apoiando a criação desses espaços mais democráticos de 

comercialização, consumo e aprendizagem, tendo o espaço institucional como ambiente de 

feiras experimentais. Na Região Norte especificamente, há diversas iniciativas de feiras 

institucionais, como exemplo tem-se a Feira da Produção Familiar da U.F do Amazonas 

(UFAM), Feira Agroecológica da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Feira da 

Agricultura Familiar da U.F do Oeste Paraense (UFOPA), Feira da Reforma Agrária e 

Agricultura Familiar da U.F Rural da Amazônia (UFRA- Campus Belém) e a Feira de 

Agricultura Familiar da U.F do Pará (UFPA- Campus Belém).  

Dessa forma, é imprescindível compreender a realidade das famílias inseridas no 

contexto das feiras institucionais, buscando para isso instrumentos que possam auxiliar na 

identificação das diferentes motivações de participação nestes espaços. Nesse contexto, o 

presente estudo concentrou a análise na realidade da feira da UFPA, Campus Belém, e teve 

como objetivo caracterizar as famílias associadas à feira de agricultura familiar da 

UFPA/Belém, e evidenciar a importância socioeconômica deste ambiente para as famílias.     

 

 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

572 

2. Percurso Metodológico 

 A pesquisa é de natureza básica, com enfoque na abordagem qualitativa, e exploratória 

por proporcionar maior familiaridade com um problema, com procedimentos voltados ao 

estudo de caso(GIL, 2010). A coleta de dados ocorreu no período entreabril/2019 a 

março/2020, no ambiente da feira da universidade. A feira é realizada, geralmente, na 

primeira e terceira sexta-feira de cada mês, com algumas exceções ocorrem às quintas-feiras, 

no complexo cultural do Vadião (nome dado ao espaço de recreação da UFPA), localizado às 

margens do Rio Guamá, nas dependências da universidade. 

Os procedimentos adotados foram pesquisa bibliográfica e documental, com intuito de 

compreender a realidade local. Também foram realizadas entrevistas semiestruturadas (GIL, 

2010), com auxílio de roteiro, junto aos representantes institucionais da UFPA (professores e 

técnicos administrativos) que participaram do processo de construção da feira. A amostra de 

entrevistados foi definida através do método snowball sampling (Bola de Neve) proposto por 

Goodman (1961). 

As famílias foram acompanhadas durante o recorte temporal citado acima, em que 

seadotou algumas estratégias de investigação como a observação não participante 

(MARCONI; LAKATOS, 2010) e o diário de campo (MINAYO, 2001), para compreender as 

motivações que levaram cada família a participar da feira, a organização edinâmicas do 

espaço, os alimentos comercializados, o público consumidor, asrelações sociais estabelecidas 

no ambiente através dos diálogos entre agricultor-agricultore agricultor-consumidor.Logo, 

realizou-se entrevistas semiestruturadas com algunsagricultores familiares representantes de 

cada família em diferentes edições da feira,na perspectiva de confirmar as observações 

iniciais, mas principalmente conheceras famílias e o protagonismo de cada qual enquanto 

participantes da feira. 

Esse artigo apresenta parte dos resultados vinculados à pesquisa de dissertação que 

está sendo desenvolvido junto ao Programa de pós-graduação em Agriculturas Amazônicas, 

ofertado pelo Instituto de agricultas Amazônicas- INEAF, na UFPA Campus Belém. A 

referida dissertação busca compreender impactos sobre a vida das famílias rurais e suas 

lógicas produtivas a partir da participação na feira.Destaca-se que o percurso metodológico do 

projeto de pesquisa foi interrompido, momentaneamente, por ocasião do isolamento social 

provocado devido a pandemia do novo Corona vírus (covid-19).  

 

 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

573 

3. Resultados/Discussão 

3.1 A feira de agricultura familiar da UFPA 

Em 2015, após uma chamada pública para atendimento de fornecimento de 

alimentação para o Restaurante Universitário- RU, houve uma demanda muito grande de 

produtores, porém nem todos estavam aptos a fornecer esses alimentos em função da não 

legalização jurídica das cooperativas ou associações a qual pertenciam. Observado essas 

questões, no mesmo ano, a coordenação do Instituto de Ciências Sociais Aplicada 

(ICSA/UFPA) através de diálogos com a pró reitoria de extensão (PROEX) da UFPA, 

agricultores familiares, e representantes das cooperativas e associações, sugeriu a criação de 

um espaço de comercialização de produtos da agricultura familiar, sendo este ambiente 

entendido como uma oportunidade de fortalecimento da comercialização de alimentos que, 

em muitos casos, não eram comercializados senão através do repasse para atravessadores das 

próprias localidades.   

A feira passou por um processo de construção dialogado por diferentes representações 

das múltiplas faculdades e institutos da própria instituição, cada qual com suas contribuições 

para garantir o ambiente aos agricultores familiares da região.Nessa perspectiva, a primeira 

edição da feira aconteceu no dia 11 de setembro de 2015 no complexo cultural do Vadião (nas 

dependências da UFPA/Belém).O espaço concedido é uma área recreativa as margens do rio 

Guamá, onde são realizados eventos de diferentes naturezas. Fica ao lado do complexo que 

concentra diretorias de assistência ao estudante e prédios que oferecem serviços à comunidade 

em geral. Abaixo (Figura 01) ilustra a localização da feira.  

 

 

Fonte: Elaborado por Correa e Silva, 2020. 

 

Figura 01 – Mapa de localização do complexo recreativo do vadião (em amarelo) da UFPA em Belém, 

Pará, Brasil. 
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A iniciativa de realizar a feira foi concretizado através da Proex como um projeto de 

extensão universitária e não houve o apoio de outros órgãos, além da universidade. Na 

compreensão da Proex a feira é uma oportunidade de apoiar os agricultores e agricultoras 

familiares da região, mas também é entendida como uma alternativa de prestação de serviços 

na oferta de alimentos saudáveis e de qualidade aos servidores, técnicos, professores da 

UFPA e também à comunidade do entorno (S. N. S, Proex, 2019). 

Nesse contexto, o ambiente de feira em suas primeiras edições ficou sob coordenação 

da Diretoria de Assistência e Integração Estudantil (DAIE/PROEX). A diretoria acompanhava 

os participantes no sentido de apoiar a estrutura do espaço e divulgação do evento, mantendo-

se à supervisão da diretoria da Proex na época. Como forma de organização dos novos 

participantes da feira elaborou-se um cadastro inicial com informações mínimas acerca dos 

das famíliasobjetivando conhecer a origem das mesmas, assim como os principais produtos e 

alimentos a serem comercializados.    

Em função da troca de diretoria da Proex no ano de 2017, a DAIE foi desvinculada da 

Pro reitoria e passou a ser uma superintendência ligada diretamente à reitoria da UFPA. Com 

isso a coordenação da feira ficou sob responsabilidade direta da Proex, e outros assessores 

técnicos passaram a acompanhar o funcionamento dela. Com a aproximação de outras 

faculdades e institutos no ambiente, iniciou-se uma série de diálogos entre as representações 

da feira. Algumas estratégias começaram a ser traçadas com intuito de melhorias junto aos 

sujeitos envolvidos. Os agricultores familiares pertencentes às associações e cooperativas da 

feira começaram a organizar reuniões ao final de cada edição buscando envolver todos os 

participantes e reunir propostas do coletivo.   

Como forma de dinamizar ainda mais o projeto de extensão a coordenação geral da 

feira passou, em 2018, a ser gestado peloInstituto Amazônico de Agriculturas Familiares 

(INEAF/UFPA), fato este acordado junto à Proex, que neste intervalo de tempo não contava 

com recursos humanos suficientes para acompanhar os trabalhos na mesma. Nesse sentido, de 

forma conjunta o INEAF propôs transformar o projeto de extensão em um programa 

multidisciplinar da universidade, sugerindo que a coordenação não fosse concentrada em um 

único Instituto, mas uma coordenação colegiada onde cada qual assumisse uma função, 

buscando melhorias e fortalecimento da feira. Para que o programa ganhasse ―vida‖ era 

preciso que a UFPA, enquanto gestora da proposta, consolidasse o mesmo junto a reitoria da 

instituição. Apesar de toda a movimentação e importância em torno da efetivação do 

programa até o final de 2019 o projeto não havia sido registrado na câmara de projetos da 
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Proex, dessa forma a feira de agricultura familiar da UFPA não se consolidou como um 

programa oficial.  

Mesmo assim, em 2019 ocorreram 21 edições da feira, sendo realizada duas vezes a 

cada mês contando com a participação de famílias de diferentes municípios do estado. A feira 

inicia às 8h da manhã e vai até às 13h. As famílias começam a chegar ao ambiente antes das 

6h, descarregam os alimentos e produtos para iniciar a comercialização. Um técnico da Proex 

é responsável em auxiliá-los na organização do espaço, concedendo a cada família uma 

estrutura básica de mesas, cadeiras e basquetas para expor seus produtos aos consumidores. 

 

 

 

 

 

 

No último ano a feira tem sido realizada quinzenalmente, sempre na primeira e terceira 

sexta feira de cada mês, com exceção dos meses de férias (janeiro e julho). A proposta de 

duas edições é uma novidade, sendo esta ação uma proposta por parte dos agricultores 

familiares, justificando que haveria demanda de público e assim poderiam melhorar o 

quantitativo de alimentos comercializados. Essa informação é constatada em relato por um 

informante ao expressar: 

A feira começou a dar certo porque passou a ser realizada duas vezes 

ao mês, aí quando os consumidores vêm fazer suas compras já 

perguntam: quando será a próxima feira? É o terceiro mês consecutivo 

que faz duas vezes por mês (R.J.S.S, Agricultor, 2019).  

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. 

Figura 02. Visão geral da feira de agricultura familiar na UFPA, Belém, Pará. 
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3.2 Caracterização das famílias  

No total, entrevistou-se nove famílias agricultoras de diferentes localidades e período 

de ingresso na feira. Com exceção de um casal, a maioria são mulheres que se apresentaram 

como representantes da família e responsáveis pelo gerenciamento da banca de 

alimentos.Atualmente a feira comporta em torno de 36 (trinta e seis) famílias, e o cruzamento 

de informação (registros de frequências e cadastros) demonstra que ao longo de cinco anos de 

existência foram mais de 60 pessoas envolvidas, os registros englobam famílias que 

participaram das primeiras edições da feira e que hoje não comparecem mais nas edições. 

Quanto a origem, identificou-se que as famílias são oriundas de 15 diferentes 

Municípios do Pará, localizados na região metropolitana e nordeste do Estado, sendo: Acará, 

Augusto Corrêa, Barcarena, Bragança, Belém, Santo Antônio do Tauá, Santa Izabel do Pará, 

Curuçá, Igarapé Açu, Irituia, Primavera, Santa Bárbara do Pará, Vigia de Nazaré, Castanhal, e 

Ponta de Pedras. A maioria dos agricultores é residente nos municípios de Santa Isabel do 

Pará, Irituia e Santa Bárbara, distante de Belém 35 km, 180 km e 35 km, respectivamente. 

O ingresso das famílias na feira da UFPA não segue critérios fixos. De maneira geral, 

a forma mais comum é através da representação social como as cooperativas, associações e/ 

ou movimentos sociais. Há casos percebidos de famílias que tiveram conhecimento da feira 

através da divulgação nos meios de comunicação ou por ter tido conhecimento em outras 

feiras da cidade, assim procuraram os responsáveis e manifestaram interesse, fizeram o 

cadastro disponibilizado via Proex e iniciaram a participação. Esse foi o caso de uma 

comerciante de mel que ingressou em 2018, através da indicação da irmã, estudante da UFPA 

que frequentava o ambiente como consumidora. 

Alguns agricultores mais antigos relataram que iniciaram as vendas na feira através do 

convite de um professor que desenvolvia um projeto de pesquisa e incubação na comunidade, 

e detectou a carência de redes que as famílias tinham para comercializar seus produtos. Essa 

família reside em Santa Isabel do Pará, participa desde 2015 da feira e disseminou a ideia para 

outras famílias que fazem parte da associação, e hoje possuem a própria banca na feira. 

Também através de convite uma agricultora integrante do Pará Orgânico, participa desde 

2017, relatou que antes contribuía com a mãe nas vendas de plantas ornamentais e produtos 

fitoterápicos em outras feiras, e diante do convite do mesmo professor decidiu ―conhecer‖ a 

feira, e percebeu um grande potencial para impulsionar as vendas. Outro caso se refere a uma 

família residente no Município do Acará, participantes desde 2018, e conheceram a feira da 

UFPA por meio da participação em uma exposição que acontecia no IFPA Castanhal, na 
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ocasião a agricultora expos chocolate artesanal, produto que comercializa como fonte de 

renda do estabelecimento agrícola. A agricultura relata:  

[...] eu cheguei aqui nessa feira, eu estava em Castanhal expondo, na 

feira de lá, no Ifpa... foi um convite feito por uma professora de lá... 

foi com ela que eu cheguei lá, ela teve na nossa localidade, onde eu 

moro, ela conhece lá. Ela lançou o convite pra mim ir pra lá e de lá, no 

meu último dia de feira já tava um rapaz que tava procurando por 

quem era que gostaria de participar aqui...que me lançaram o convite 

em agosto de 2018, aí outubro tava aqui, aí agora tá fazendo um ano 

(V. L. S. B, Agricultora Familiar, 2019). 

Entre 2017 e 2018, após a reunião coletiva com representantes de diferentes institutos, 

o INEAF concretizou o convite para famílias que já mantinham contato prévio com alguns 

professores da universidade, e novas famílias foram inseridas para o espaço da feira. Por 

conta do acompanhamento e as observações feitas no período estabelecido da coleta de dados, 

foi possível presenciar a inclusão de três novos participantes na feira, nas duas primeiras 

edições de 2020. A primeira representada por uma agricultora que procurou a coordenação do 

espaço para comercialização de hortaliças, a qual seria destinada para contribuição de uma 

casa de caridade locada em Benevides. A representante teve conhecimento do espaço através 

da indicação de outros agricultores que já participam há mais tempo, e foi informada que 

poderia participar desde que procurasse a coordenação e realizasse o cadastramento.  

A segunda participa de outras feiras de produtos orgânicos em Belém, comercializa 

produtos fitoterápicos, cosméticos naturais, e iniciou a participação através de convite de 

consumidores que indicaram a feira da UFPA. A representante da banca é natural de Ponta de 

Pedras na Ilha do Marajó, e informou ser representante indígena de sua localidade, no entanto 

mantém residência na cidade de Belém. Por fim, a família mais recente ingressou na feira para 

comercializar alimentos diversos mais principalmente derivados do leite, que segundo 

representante é o ―forte‖ de seu estabelecimento. Essa família reside no Assentamento João 

Batista II, em Castanhal, e mantém parceria através de projetos de pesquisa com o INEAF que 

busca contribuir em aspectos técnicos produtivos para fortalecimento da produção de 

forragens destinada à alimentação bovina.  

Com relação às representações sociais as famílias se integram a quatro principais 

grupos: associações, cooperativas, Movimentos Sociais e/ou comercializam de forma 

independente. Alguns agricultores pertencem ou pertenceram a mais de um grupo, esse é o 

caso de famílias que fizeram parte do MST e atualmente se apresentam como membros da 

associação do assentamento em que residem. Identificou-se ao todo onze representações 

sociais: 

 Associação dos Produtores Orgânicos do Pará – Pará Orgânico;  
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 Associação Parque dos Aracuans do Cafezal (APAC);  

 Associação de produtores e produtoras rurais da comunidade de campo limpo 

(APROCAMP);  

Associação de agricultores da comunidade Boa Jesus – AACBJ;  

 Associação de agricultores da comunidade João Novo – AAJN;  

 Associação de criadores e criadoras de abelhas melíferas do município de Igarapé Açu – 

AMIGA;  

 Associação Comunitária do Assentamento João Batista II – ACAJOB;  

 Cooperativa de trabalho dos agricultores familiares do município de primavera – 

COOPRIMA;  

 Cooperativa agropecuária dos produtores familiares Irituienses – D´IRITUIA; 

 Cooperativa Mista Agroaquicola de Curuçá – COOMAC;  

 Movimento dos Trabalhadores Sem Terra – MST – PA. 

  

Foi através das cooperativas e associações que muitas famílias ingressaram na feira, 

seja por incentivo de outras famílias ou para ―representar‖ a cooperativa, e assim manter o 

vínculo com a universidade, p. ex. as famílias da cooperativa D´Irituia. Normalmente nem 

todas se fazem presente, mas duas ou três cooperadas sempre representam a cooperativa 

levando produtos de seus cooperados para ser comercializado. Ao final o valor é repassado 

para as mesmas e uma parte é destinada como porcentagem da cooperativa, assim como os 

custos com deslocamento. Essa é uma realidade percebida também com as famílias de Santa 

Isabel que fazem parte de diferentes assentamentos, e em função do grau de parentesco 

acabam comercializando os alimentos uns dos outros, mantendo as relações de fraternidade e 

colaboração entre o grupo.  

Além disso, as cooperativas desempenham um importante papel social, enquanto 

pessoa jurídica, no sentido de captação de chamadas para participação em programas 

institucionais como PAA ePNAE, sendo uma alternativa para ampliar as vendas e estender as 

redes de contatos. Desse modo, a prática do cooperativismo é fortalecida em resposta às 

dificuldades socioeconômicas como um fator de inclusão social (CRÚZIO, 2005). Logo, as 

cooperativas se configuram como uma alternativa para inclusão nos mercados locais, 

ampliando as possibilidades da participação justa no ganho comercial (OLIVEIRA, 2015) de 

forma equitativa e igualitária uma vez que, busca promover a agregação de valor à produção 

agrícola, garantido maior produtividade e rentabilidade às atividades desenvolvidas por seu 

membros (BIALOSKORSKI NETO, 1998). 

Além da feira da UFPA as famílias participam de outras redes de comercialização 

incorporadas na lógica dosCCC. A maioria são feiras temáticas, idealizadas na perspectiva de 

oferecer alimentos de qualidade e produzidos de forma agroecológica. Algumas dessas feiras 

são realizadas nos Municípios de origem das famílias, conforme descrito no quadro 01.  
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LOCAL MUNICÍPIO 

Feira de orgânicos da Praça Batista Campos  

Belém 

Feira de orgânicos da Praça Brasil  

Feira de orgânicos da Igreja Messiânica  

Feira orgânica do shopping bosque grão Pará  

Feirinha verde do parque shopping  

Feira do Polo Joalheiro 

Feira de agricultura familiar da Universidade 

Federal Rural da Amazônia 

Feira de Agricultura familiar do parque 

zoobotânico Emilio Goeldi 

 Feira de agricultura familiar na secretaria de 

meio ambiente e sustentabilidade SEMA 

Feira do agricultor no parque do Utinga  

Feira estadual da reforma agrária do MST  

Feira ―da25‖ de setembro  

Feira no condomínio Bella Citta Marituba 

Feira do Entroncamento  Santa Isabel 

Feira independente  Vigia de Nazaré 

Feira do Pau D´arco Santa Bárbara 

 

 

 

 A partir do ingresso na feira da UFPA duas famíliasintegrantes da AACBJ – Santa 

Isabel sentiram-se estimuladas a procurar outros espaços para comercialização dos alimentos 

produzidos nos estabelecimentos. Perceberam a carência que os moradores de um condomínio 

apresentavam com relação a aquisição de alimentos comprados em feiras. A agricultora relata:  

Eu vi que o pessoal lá do condomínio não tinha feira por perto. 

Primeiro eu fiquei com vergonha né, porque a gente já é tão 

desprezado que as vezes já fica pensativa. Daí fui lá pra saber como 

que fazia pra começar a vender né, porque já fica na rota. Aí procurei 

primeiro a direção do condomínio, e depois fomos na prefeitura. Aí 

mandaram a gente ir na secretaria de emprego e renda, e a até que 

agente conseguiu. Aí e chamei ela pra me ajudar [...] a gente começou 

em maio de 2019, e ia toda quinta feira. Agora essa banca está todo 

dia (S. L. C, Agricultora, 2019). 

 

Essas duas famílias passaram a intensificar a participação e o comércio em feiras na 

região, fortalecendo também os laços entre agricultores da comunidade através da venda de 

alimentos dos que não podem ir à feira; A maioria dos entrevistados reforça a ideia que além 

da feira da UFPA também vendem os alimentos no próprio estabelecimento, e em algumas 

situações ainda repassam os produtos por meio de atravessadores, nesse caso são famílias que 

não estão inseridas no contexto de associações ou cooperativas. Duas famílias relatam que 

Quadro 01.Relação de feiras em que as famílias comercializam os alimentos e produtos  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019.  
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além das feiras, mantém contratos de fornecimento de produtos e alimentos para 

supermercados da região como meio de complementação da renda familiar.  

Esses resultados mostram que a participação em canais curtos, em âmbito regional, 

tem sido uma estratégia de fortalecimento para a agricultura familiar, que buscam cada vez 

mais apropriar-se da construção desses espaços para autonomia socioeconômica. Tal 

afirmação condiz com o estudo de Buenaventura Ramirez (2019) ao mostrar a realidade de 

famílias da comunidade de Boa Vista, no Acará. Na ocasião, parte dos alimentos e produtos são 

comercializados em feiras de Belém, através de atravessadores, e outros canais longo, contudo, as 

famílias também encontram empecilhos que afetam diretamente na renda familiar.    

Sobre a participação em diferentes CCC, Wilkinson (2008) diz que novos mercados 

são possíveis de serem construídos para agregar a agricultura familiar, para isso é preciso 

traçar estratégias que valorizem a tradição, a natureza,estratégias voltadas ao artesanal e ao 

conhecimento local.Schimitt e Guimarães (2008) apontam alguns potenciais percebidos 

através da participação em programas institucionais, sendo os principais: o incentivo a outras 

iniciativas de CCC, o fortalecimento das redes das organizações sociais como associações e 

cooperativas, o diálogo entre os agentes mediante a um processo de produção de base 

agroecológica, e o fortalecimento e perspectivas de mercado para a agricultura familiar 

através da disponibilização de alimentos. Fatos associados ao exposto neste trabalho.  

 

3.3 A feira como um importante espaço socioeconômico para as famílias 

Através das entrevistas e consulta aos registros da feira percebeu-se que o tempo de 

participação e ingresso de cada família varia. Algumas mais antigas, deixaram de frequentar a 

feira da UFPA, e sãode municípios como Barcarena, São Miguel do Guamá e Salinas. Uma 

das possíveis explicações para tal situação refere-se ao fato das famílias apresentarem 

determinado grau de organização na busca por novos canais de comercialização, mais 

acessíveis e instaurados no próprio território de origem, dessa forma deixam de frequentar a 

feira da UFPA por ser importuna e/ou menos lucrativa. Nesse sentido, a feira pode ser 

interpretada por essas famílias como um ambiente para além de um espaço de 

comercialização, mais sendo uma oportunidade para formação e troca de conhecimentos, 

ensejando dessa forma constituir novos caminhos, e captar propostas para participação em 

programas institucionais. 

Outra possível resposta para a saída dos agricultores da feirapode estar relacionada ao 

fator logístico, conforme relato dos entrevistados ao afirmarem que o deslocamento do 
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estabelecimento até o campus da UFPA é um empecilho em termos de custos, e buscam-se 

estratégias para tentar driblar os gastos, como menciona um agricultor: 

Da forma que se tem trabalhado sim, pois ele não vem a Belém 

somente para vender já vem por algum outro motivo, aí aproveita e já 

participa, então não tem muito gasto com logística, mas se for o caso 

de vir somente para vender na feira talvez não compense (A. C. O. R, 

Agricultor, 2019).     

 

A distância também é apontada como um dos motivos da instabilidade na frequência 

das famílias, pois essas pessoas quando não possuem condução própria necessitam fretar um 

transporte com custos entre R$150,00 a R$250,00 dependendo da localidade, e nem sempre 

há garantia de retorno financeiro com as vendas feitas no dia de feira. Essa é uma 

desvantagem das vendas diretas em CCC, visto que ―[...] na participação de feiras se têm o 

risco de que as vendas não compensem o investimento feito para o transporte dos produtos‖ 

(BUENAVENTURA RAMIREZ, 2019, p. 67), mas como vantagem proporciona o fortalecimento 

das relações comerciais, institucionais e a prática do comércio justo entre os envolvidos.  

Por outro lado, um segundo grupo de famílias, participa e comercializaalimentos e 

produtos desde as primeiras edições realizadas em 2015, sendo essa característica atribuída às 

famílias de Santa Izabel, Santa Bárbara e Irituia, municípios mais próximos de Belém; outras 

comparecem ocasionalmente em períodos sazonais nas chamadas ―alta da feira‖ ou em datas 

comemorativas. Essa ação tem chamado atenção dos agricultores por impulsionar 

determinada competitividade nas vendas dos alimentos, pois há desconexão nos preços 

atribuídos aos alimentos por parte dos agricultores ―visitantes‖. Uma participante mais antiga 

exemplifica a necessidade da definição de regras para a inclusão de novos participantes, esta 

relata que para o ingresso das famílias deveria haver algum critério, uma vez que existem 

famílias que estão presente sempre na feira, toda feira, e não é justo que venha alguém um ou 

dois dias, venda e vá embora (S.L.C, agricultora, 2019).   

Contudo, a feira continua sendo popularizada por famílias mais antigas e na dinâmica 

da chegada de novos comerciantes. De forma geral, há percepções deste espaço ser 

conveniente à divulgação dos alimentos produzidos pela agricultura familiar de forma 

agroecológica. Como exemplo, cita-se a realidade de uma família que mantém residência em 

Belém, porém o estabelecimento agrícola situa-se em Bragança, nordeste do Pará, distante 

cerca de 300 km da UFPA. Essa família começou a participar da feira em 2018 

principalmente para divulgar a produção de mel, visto que em Bragança prevalece a 

comercialização de farinha e, pouco se conhece sobre a atividade apícola realizada de forma 

agroecológica no estabelecimento. 
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No caso dos agricultores participantes do MSTo ambiente pode ser interpretado como 

espaço político, e a motivação em participar da feira está relacionada à oportunidade de escoar 

os alimentos produzidos nos acampamentos e assentamentos, a ocasião para driblar os 

atravessadores mas também flexibilizar a autonomia socioeconômica dos próprios 

participantes do MST, além disso a participação na feira é propicia para divulgar o 

movimento, desconstruir a marginalização criada em torno da famílias camponesas, e mostrar 

para a sociedade através do diálogo as bandeiras de luta do MST como a produção de 

alimentos de forma saudável, o direito à terra e o desejo pelareforma agrária. Conforme 

ressaltou Amador e Silva (2017) a feira pode desempenhar um papel além da dimensão 

econômica, desempenha funções estratégicas na produção e no modo das relações político-

cultural.  

Parte das famílias que participam da feira expressam a importância deste canal de 

comercialização, principalmente entrelaçado aos ganhos financeiros, e esse fator também 

justifica a motivação em participar do evento, mesmo com a distância percorria entre o local 

de produção para o local de comercialização. A venda dos alimentos e produtos contribui 

diretamente no orçamento do grupo familiar, é com essa renda por exemplo que o agricultor 

fortalece o sistema de produção, amplia os arranjos produtivos, redesenha os planos 

familiares, entre outras, fato percebido no relato de um agricultor quando expressa: No 

aspecto econômico é a maior fonte de arrecadação, contribui para complementar o recursos 

total da família. É da renda da feira que mantém os filhos na universidade, fortalece o meio 

de transporte, estruturar a residência, é por isso que faço questão de vim pra cá(R. J, 

Agricultor 2019). Uma agricultora, residente de Santa Bárbara, além da feira da UFPA, 

participa de outras feiras temáticas na cidade Belém, e relata que as feiras são oportunas para 

vender os alimentos, afirmando que: 

É o pilar financeiro, porque eu não sou aposentada, não tem outro 

ganho, então que eu vivo é dessas feiras, então elas são o pilar da 

minha casa tá entendendo? Porque lá minha casa meus filhos trabalha, 

mas não ganha dinheiro, porque quem trabalha na roça plantando não 

ganha dinheiro não. Porque que eu inventei de sair pra essa feiras, 

porque a gente morre de plantar as coisas e não vê nenhum centavo e 

sem dinheiro a gente não vive...eu plantava só roça de mandioca, aí 

plantava só mandioca e dava de meia pros outros fazer pra mim, aí é 

uma exploração do [...] aí resolvi a não plantar mais mandioca, plantar 

só a macaxeira. Tirar a macaxeira faz o beiju, faz o bolo, faz a farinha, 

faz tudo, a macaxeira é uma coisa útil na tua vida é melhor que a 

mandioca, a mandioca só usa praquela função e a macaxeira não... (A. 

R. C. G, Agricultora, 2019).  

Nesse sentido, entende-se que a comercialização em feiras institucionais contribui, 

também, na renda familiar, fortalecendo a importância que estes espaços têm para a inserção 
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da agricultura familiar nos mercados locais. A afirmação condiz com a experiência da Feira 

de Agricultura Familiar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro- UFRRJ onde foi 

percebido um impacto maciço no rendimento bruto da FAF, na ocasião os agricultores 

passaram a realizar o evento uma vez por semana, o que impactou positivamente o faturamento 

das vendas (SANTOS, 2018). A figura 03 apresenta os principais alimentos e produtos 

comercializados pelos agricultores na feira da UFPA.  

Com relação à participação dos membros do grupo familiar nas atividades de 

comercialização percebe-se que o envolvimento nas atividades se diferencia por família. 

Quando um membro do grupo familiar não pode comparecer é substituído por algum parente 

(sobrinho, filho, irmão etc.) para que as vendas não sejam interrompidas, e a família possa 

participar no dia da feira. Cada pessoa desempenha uma função, geralmente as mulheres 

representam a banca, gerenciam a organização, exposição e distribuição dos alimentos a 

serem expostos nas bancas. Os demais ajudam nas vendas, no carregamento, embarque e 

desembarque das mercadorias que sobram para retornar ao município de origem. Somente 

duas bancas presente na feira da UFPA mantem pessoas contratadas para ajudar na atividade. 

 

 

 

Nome científico Nome comum Nome científico Nome comum

Cucurbita moschata  Duch Abóbora Ananas comosus  L. Merril  Abacaxi

Lactuca sativa  L. Alface Musa  spp. Banana

Allium schoenoprasum L. Cebolinha Eschweilera ovata (Cambess.) Mart. Biribá

Coriandrum sativum  L. Cheiro-verde Coccus nucifera  L. Coco

Cichorium intybus L. Chicória Theobroma grandiflorum W. S Cupuaçu

Brassica oleracea  L. Couve Phaseolus vulgaris  L. Feijão

Spinacea oleracea  L. Espinafre Syzygium jambos  (L.) Alston Jambo

Mentha spicata  L.  Hortelã Carica papaya  L. Mamão

Acmella oleracea  (L.) R.K.Jansen Jambu Manihot esculenta  Crantz Macaxeira

Ocimum basilicum . L.  Manjericão Passiflora edulis  Sims Maracujá

Cucumis anguria  L.   Maxixe Citrus sinensis L. Osbeck Laranja

Chenopodium ambrosioides Mastruz Citrus limonium  Limão

Cucumis sativus Pepino Bactris gasipaes  H.B.K Pupunha

Capiscum spp. Pimenta de cheiro Citrus spp Tangerina

Brassica oleracea  L. Repolho Bixa orellana Urucum 

Biscoito de Castanha Farofa saborizada Adubo Orgânico Mexilhão

Café em pó natural Goma de tapioca Cachaça de jambu Óleos fitoterápicos

Chocolate artesanal Geleia saborizada Carangueijo Ovos caipira 

Coalhada Iogurte Natural Cosméticos Plantas ornamentais 

Cachaça de jambu Maniva pré-cozida Frango caipira congelado Plantas medicinais 

Canjica Manteiga Flor de jambu Remédios fitoterápicos

Extrato de própolis Mel Peixe Camarão salgado e congelado

ALIMENTOS PROCESSADOS E BENEFICIADOS OUTROS PRODUTOS

HORTALIÇAS, LEGUMES E VERDURAS FRUTAS, FFRUTOS, RAÍZES E LEGUMINOSAS

Figura 03. Principais alimentos e produtos comercializados na feira da UFPA, Belém, Pará. 
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A presença feminina nos espaços de feira reforça a importância da participação da 

mulher como protagonista nas tomadas de decisão em âmbito familiar, consagrando-se como 

representante da família e gerenciando as atividades para além da produção agrícola, e 

extrapolando as atividades doméstica historicamente atribuída à sua imagem. Na experiência 

sistematizada por Buenaventura Ramirez (2019) a presença feminina como principal 

participante nas feiras também foi relatada, assim como a maioria das famílias entrevistadas 

na FAF-UFRRJcomo destacouSantos (2018). 

 Convém mencionar que as relações percebidas no ambiente de feira não se restringem 

somente entre o consumidor e agricultor, mas também entre agricultor e agricultor. Muitos 

antes mesmo de participar da feira já se conheciam de outras situações vivenciadas, seja de 

outra feira, de uma formação compartilhada ou por serem vizinhos de assentamento. Mas há 

também aqueles que estabeleceram vínculos de amizade a partir da convivência, e interpretam 

o espaço como uma oportunidade de ―ganho pessoal‖, um ambiente para se fazer amizade e 

fortalecer a troca de conhecimentos em prol de determinada causa do grupo. Caracteriza-se 

também por ser um espaço recreativo, dinâmico e de contato entre consumidores e 

agricultores possibilitando a troca de saberes tradicionais e técnicas socioprodutivas. 

Essas observações sociais interagem com o mencionado por Godoy e Anjos (2007). 

Os autores inferem, além da interação no ambiente de feira, a possibilidade da troca entre os 

conhecimentos do meio rural-urbano, bem como dos próprios agricultores inseridos em 

diferentes localidades, fato que dificilmente acontece na dinâmica de canais curtos 

individualizados. Além disso, prevalece nesses espaços o ato da cooperação entre os 

comerciantes agricultores, percebido pelos autores como prática comum em feiras 

agroecológicas.  

Nesse contexto, investigou-se também as concepções dos entrevistados em relação as 

perspectivas e melhorias para fortalecimento do ambiente enquanto espaço construído em 

parceria com a universidade. Dentre os apontamentos dos agricultores destaca-se: a 

necessidade de maior divulgação para os consumidores quanto aos dias de realização da feira. 

As famílias inferem que o quantitativo de público frequentador da feira tem se tornado 

instável, e esse fato está relacionado à divulgação realizada na UFPA. Os agricultores mais 

antigos relatam a mudança dizendo que antigamente a feira era mais cheia, às vezes, não 

tinha espaço pro pessoal andar, mas agora tem dia que ela da boa, tem dia que da fraca. Isso 

é ruim pra gente porque a gente tem que voltar com produtos pra casa(A.R.A, Agricultora, 

2019). Em muitos casos isso representa prejuízo, principalmente pelo fato dos agricultores 

não residirem em Belém tendo que arcar com custos logísticos. 
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 Em contrapartida, a UFPA, por meio de representantes da Proex, promove a 

divulgação do evento mensalmente através da fixação de cartazes no próprio campus da 

universidade, propondo fortalecer o marketing e atrair maior público para a feira, assim como 

informes e flyer repassados nos canais de comunicação, sendo o principal dele o site 

institucional. O calendário das feiras é fixado no começo de cada semestre junto com os 

coordenadores. A Proex, através de correio eletrônico, socializa uma proposição de datas para 

os demais institutos e cada qual propõe alterações ou demostra aceite. Essa gestão de 

informação é repassada para os agricultores através de aplicativos de mensagens que muitas 

vezes não são eficazes, visto que nem todos participam das tomadas de decisões. Em alguns 

casos as datas são alternadas para outro dia da semana, geralmente em função de datas 

comemorativas que ofertam maior público consumidor, esse é o caso do mês em 

comemoração ao dia das mães, semana santa, Círio de Belém e festas de final de ano. 

Santos et al (2017) também constataram que a falta de divulgação é um empecilho 

para a comercialização em diferentes feiras orgânicas na cidade de Belém, segundo os 

comerciantes. O levantamento feito por estes autores incluiu informações da primeira feira 

realizada na UFPA, no ano de 2015, onde foi constatado que a divulgação contribuiu bastante 

para o sucesso de público e consequentemente impulsionou as vendase aprovação dos 

consumidores que frequentaram o local, demostrando a importância do marketing como meio 

de fortalecimento da atividade.  

 

4. Considerações finais  

  O processo histórico da feira mostra marcos importantes na construção desse espaço 

institucional, a principal delas é a mudança no quantitativo de famílias que optam em 

participar. A universidade mantém vínculo com as famílias por intermédio de projetos de 

pesquisa e parceria junto aos institutos acadêmicos que buscam fortalecer a feira.  

As famílias residem em diferentes municípios do nordeste Paraense e região 

metropolitana de Belém, e são representadas, na maioria, por mulheres que desempenham 

importante papel na feira. Todas as famílias participam de outros canais de 

comercializaçãocomo feiras, programas institucionais ou vendas diretas no estabelecimento 

agrícola, sendo estratégias para fortalecer o acesso aos mercados locais. Os agricultores 

participam de associações, cooperativas e ou movimentos sociais que contribuem na 

articulação social e desempenham importa papel se configuram como uma alternativa para 

inclusão nos mercados locais.  
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A feira de agricultura familiar da UFPA se mostra como um importante espaço de 

comercialização, de criação de laços institucionais, políticos e estratégico para escoar a 

produção de alimentos produzidos nos diferentes territórios, o que muitas vezes não seria 

comercializado diretamente ao consumidor. Apesar disso há empecilhos para a participação 

das famílias como a logística e a não garantia de consumidores para aquisição dos alimentos e 

produtos oferecidos.  
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Área Temática: Agroecologia, Agricultura familiar camponesa e Soberania alimentar. 

 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

A sociedade atual, na perspectiva capitalista, tem consumido cada vez mais os insumos produzidos e 

esse consumo aumenta os níveis dos chamados resíduos sólidos urbanos (RSU), popularmente 

conhecidos por lixo doméstico, resultantes da atividade doméstica e comercial dos centros urbanos. 

Dentre os resíduos sólidos podemos destacar o alto volume de matéria orgânica gerada que tende a 

aumentar gradativamente se tornando um grande problema ambiental. No presente trabalho foram 

utilizados resíduos alimentares, coletados no refeitório do IFRN campus Macau, para a produção de 

um composto orgânico, gerado a partir da construção de uma composteira caseira que se utilizou de 

materiais reutilizáveis e de fácil acesso. Os resultados obtidos a partir desse experimento mostram que 

essa iniciativa é econômica e ambientalmente viável na medida em que se pretende motivar as famílias 

a evitarem o descarte dos restos de alimentos que podem ser aproveitados ou reaproveitados. Dessa 

forma, contribui como medida mitigadora de danos ao meio ambiente, funcionando como alternativa 

para um descarte mais consciente, colaborando com a sustentabilidade e com a qualidade de vida dos 

indivíduos e da sociedade como um todo. 

Palavras-Chave: lixo doméstico, sustentabilidade, reaproveitamento, compostagem. 
 

 

Abstract 

Current society, in the capitalist perspective, has increasingly consumed the inputs produced and this 

consumption increases the levels of so-called urban solid waste (RSU), popularly known as domestic 

waste, resulting from the domestic and commercial activity of urban centers. Among the solid residues 

we can highlight the high volume of organic matter that tends to increase gradually becoming a major 

environmental problem. In the present work, food waste was collected from the Macao IFRN Campus 

Diner to produce an organic compound, generated from the construction of a homemade composite 

using reusable.  The resultsobtainedfromthisexperiment show 

thatthisinitiativeiseconomicallyandenvironmentallyfeasibleinsofar as it 

isintendedtomotivatefamiliestoavoidthedisposaloftheremainsof food thatcanbeharvestedorreused. In 

this way, it contributes as a mitigating measure of damages to the environment, functioning as an 
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alternative to a more conscious disposal, collaborating with the sustainability and the quality of life of 

individuals and of society. 

Keywords: householdwaste, sustainability, reuse, composting. 

 

 

1. Introdução 

Vivenciamos um período de intensa produção de resíduos sólidos urbanos (RSU) que 

é resultado da alta taxa de consumo das famílias, isso tem sido motivo de preocupação por 

parte dos setores que fazem o gerenciamento desses materiais em busca de soluções viáveis e 

ambientalmente sustentáveis, como uma forma de mitigar o processo produtivo (MOREIRA; 

CARVALHO; GÜNTHER, 2010). Teixeira et al. (2000), salientam que as soluções 

sustentáveis na gestão dos resíduos sólidos tem sido desafio ainda a ser superado mediante ao 

acúmulo desses materiais no ambiente. 

Considerando a geração crescente de resíduos sólidos urbanos (RSU) e sua 

diversificada natureza, sempre foi motivo de preocupação para os setores responsáveis por seu 

gerenciamento, qual seria o descarte mais adequado para esse tipo de material, já que a 

disposição e destinação final dos mesmos, se torna cada vez mais detalhada por esses motivos 

(MOREIRA; CARVALHO; GÜNTHER, 2010). Além disso, é importante relatar que dentro 

de todas essas preocupações, existe ainda as questões ambientais envolvidas no contexto do 

acompanhamento dos resíduos domésticos e urbano, que  nos últimos anos, têm despertado 

grande interesse, principalmente no que diz respeito  ao acúmulo de lixo e suas consequências  

para o meio em que se encontram (TEIXEIRA et al., 2000). 

Os estudiosos que trabalham com a destinação dos resíduos orgânicos domésticos,  

mostram que dentre as soluções sustentáveis para a redução e a transformação do lixo, é a 

produção de adubo orgânico, usado para enriquecer e fertilizar os solos através da 

compostagem, que gera reaproveitamento agrícola da matéria orgânica produzida, reciclagem 

de nutrientes contidos no solo, eliminação de elementos causadores de doenças, auto potencial 

de produção na agricultura e é uma prática ambientalmente segura, podendo ser feita de 

maneira simples e por qualquer pessoa (SILVA, 2003). 

De tal maneira, pode-se dizer que pensar em uma alternativa capaz de reciclar os 

resíduos orgânicos se torna cada vez mais necessário e importante para tentar mitigar os 

impactos gerados nos perímetros urbanos. Sendo assim, a compostagem consiste na primeira 

etapa para transformar os resíduos domésticos em uma forma mais estabilizada e poder ser 

aplicada nos solos (AQUINO; OLIVEIRA; LOUREIRO, 2005).  Ainda segundo Nord, (2013) 
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se tratando do processo de compostagem, é possível definir esse procedimento como a 

decomposição aeróbica, em que há desprendimento de gás carbônico, água na forma de vapor 

e energia por causa da ação de microrganismos envolvidos no sistema, fazendo assim se 

compreender também, que em outras palavras, a compostagem é a decomposição controlada e 

de estabilização da matéria orgânica em condições que permitem o desenvolvimento de 

processos termofílicos, resultantes de uma produção calorífica de origem microbiológica 

(COTTA et al., 2015). 

A compostagem caseira mostrou-se um meio viável pensando em uma abordagem 

ambientalmente sustentável de recuperação de resíduos orgânicos, bem como uma ferramenta 

de reciclagem de nutrientes para serem inseridos no solo em forma de adubo, a compostagem 

caseira mostra-se um meio viável e promissor (MOREIRA; CARVALHO; GÜNTHER, 

2010). Concordando com Mendes et al. (2016), para realizar o procedimento de 

reaproveitamento dos resíduos, o tratamento desenvolvido é permitido por meio de um 

acelerador do processo chamado de composteira caseira, que tem como principal objetivo 

transformar o lixo orgânico produzido nas residências, em adubo para pequenas plantações 

domésticas. Para poder executar sua finalidade, a composteira pode assumir diversos formatos 

e, dependendo da quantidade de pessoas que residem em uma casa, pode assumir diversos 

tamanhos também. 

Além disso, é preciso se atentar para alguns pequenos detalhes que garantem o sucesso 

da composteira caseira, que por sua vez, mesmo sendo um processo simples, existem alguns 

fatores envolvidos que merecem atenção como: níveis satisfatórios de temperatura, relação 

C/N, umidade, granulometria e aeração, que se não forem regulados, interferem diretamente 

na qualidade do composto produzido (WANGEN; FREITAS, 2010). 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia da construção de uma 

composteira doméstica, buscando comprovar a viabilidade do processo de compostagem dos 

resíduos sólidos orgânicos recolhidos no Instituto Federal de Educação, ciência e tecnologia 

do Rio Grande do Norte (IFRN), campus Macau, apresentando uma alternativa simples e 

eficaz para o reaproveitamento da matéria orgânica, visando a diminuição da demanda desses 

resíduos, descartados de forma irregular, em aterros sanitários e lixões a céu aberto. 
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2. Metodologia 

2.1 - ARÉA DE ESTUDO E MATÉRIA ORGÂNICA UTILIZADA 

O experimento foi desenvolvido em área a céu aberto, nas dependências do IFRN 

Campus Macau, no período de 05 de junho a 03 de agosto de 2018. Os resíduos orgânicos 

utilizados no processo da compostagem foram provenientes das refeições servidas aos alunos. 

Estes foram solicitados por meio de ofício enviado ao setor responsável pelo descarte dos 

resíduos. Dispomos de parte dos restos alimentares (2kg) do almoço das quartas-feiras (05 e 

12 de junho de 2018). 

 

2.2 - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

A composteira doméstica foi produzida a partir de dois baldes de gordura vegetal 

(margarina, 15kg cada), com o auxílio de uma furadeira e uma serra. Os baldes receberam 

numeração de um (1) e dois (2) com a finalidade de separá-los quanto as suas funções. O 

balde (1) serviu para a disposição dos resíduos e o balde (2) para o acúmulo de chorume 

proveniente do processo.  

Com o auxílio da furadeira foram feitos furos de 5mm na base do balde (1), suficientes 

para o escoamento do chorume e não permitir a saída de terra. Feito isso com a base, furou-se 

ao redor do balde, na parte superior, próximo a tampa, o que facilita a entrada de O2, 

importante na decomposição dos resíduos (Figura 1- A e B). O O2 é de vital importância para 

a oxidação biológica do carbono dos resíduos orgânicos, para que ocorra produção de energia 

necessária aos microrganismos que realizam a decomposição (OLIVEIRA, et al.  2008).  Em 

seguida, com a ajuda de uma serra, o centro da tampa do balde (2) foi retirado (Figura 1-C), 

deixando uma borda que serviu de apoio na hora de empilhar os baldes.  

O balde (2) foi o primeiro na montagem, ele não tem furos e recebeu a tampa com 

abertura no centro. Em cima deste, veio o balde (1) com furos na base e na lateral, foi 

colocado sobre o balde (2) e sua tampa não tem abertura (Figura 1-D). Um terço do balde um 

foi preenchido com terra e adubo misturados (50% de cada). Os resíduos orgânicos, depois de 

picados (3-5 cm), foram colocados formando uma porção na lateral do balde. O ideal é que os 

materiais utilizados na compostagem não tenham dimensões superiores a 3 cm de diâmetro. 

Quanto menor for o tamanho das partículas, maior é a sua superfície específica, e, portanto, 

mais fácil é o ataque microbiano ou a disponibilidade biológica das partículas (OLIVEIRA et 

al., 2008). 
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 O resíduo foi coberto com o dobro de matéria seca (folhas de árvore) pois na 

construção de uma composteira é frequentemente utilizado uma mistura de materiais ricos em 

carbonos com outros ricos em nitrogênio. Os materiais ricos em carbono fornecem a matéria 

orgânica e a energia para a compostagem e os materiais nitrogenados aceleram o processo de 

compostagem, porque o nitrogênio é necessário para o crescimento dos microrganismos. 

(OLIVEIRA et al., 2008). O balde foi fechado e deixado em local arejado. O conteúdo foi 

revirado duas vezes por semana, sendo observado diariamente. O composto levou, em média 

45 dias para que toda a matéria orgânica fosse decomposta (Figura 1-E).  

Para a análise caseira da maturação do composto foi feito o seguinte experimento:  

Pegou-se um copo (200ml) e foram adicionados dois dedos do composto, o equivalente a 

(15g), completando com água e adicionando uma colher de café de amoníaco (10ml). A 

mistura foi agitada e deixada em descanso para decantar areia, terra e outros materiais 

insolúveis. Em seguida devia-se observar, então, a coloração do líquido. Se ficasse escuro 

como uma tinta preta e apresentasse a maior parte das partículas em suspensão, o composto 

estaria maduro. Por outro lado, se o líquido apresentasse cor de chá ou café fraco e a maior 

parte do material estivesse depositada no fundo do copo, então o composto estaria cru. Se o 

líquido mostrasse uma coloração escura, sem ser preta e um pouco do material em suspensão, 

a compostagem não terminou e o composto estaria na fase de semicura, ou seja, ainda imaturo 

(OLIVEIRA et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Processo de produção da composteira caseira. A) Preparação do balde (1); B) Preparação do balde (2); C) 

Retirada da tampa do balde (2); D) Protótipo da composteira caseira com o empilhamento dos baldes (1) e (2); E) 

Composto produzido após 45 dias. 
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3. Resultados/Discussões 

Após os 45 dias de compostagem, foi observado que o produto apresentou as seguintes 

características: coloração pouco escura e odor de terra, conferindo características de que o 

processo ocorreu como esperado.  

―Uma simples avaliação visual e sensitiva do composto nos fornece as 

características que desejamos encontrar no composto pronto: Cheiro agradável de 

terra úmida; cor escura; material homogêneo. Decomposição física dos 

componentes, não sendo possível identificar os materiais que deram origem ao 

composto; aspecto de terra; redução de 1/3 da biomassa inicial; presença de 

pequenos insetos e outros organismos; temperatura baixa‖ (COOPER et al. 2010, p. 

26). 

A utilização dos materiais empregados na construção da composteira caseira se 

mostraram eficientes e de simples confecção, o que conferiu ao processo excelentes 

resultados, tanto na ciclagem dos nutrientes quanto no custo benefício, por se tratar de um 

projeto caseiro. 

No experimento, não foi percebido a presença de vetores, como moscas, nem a 

proliferação de mau cheiro, o que se torna um bom indicativo quanto aos padrões de aeração, 

possibilitada pelos furos feitos no balde, e umidade. Segundo Teixeira et al. (2004). O 

processo de compostagem em ambiente aeróbio evita o mau cheiro e a proliferação de moscas 

(TEIXEIRA et al., 2004 apud WAGEN, BATISTA; FREITAS, VINHAL, 2010).  

Os resultados obtidos indicaram que os resíduos sólidos orgânicos domiciliares, 

submetidos a compostagem, no que diz respeito ao funcionamento da composteira, se deram 

de maneira eficaz, além de apresentar uma alternativa viável para a diminuição dos impactos 

causados pelo descarte irresponsável dos chamados resíduos sólidos urbanos (RSU) no meio 

ambiente. 

 

Materiais utilizados Valor unitário Quantidade necessária Total 

 Balde de gordura com tampa R$ 5,00 2 R$ 10,00 

furadeira  1  

Serra manual   1  

Terra R$ 0,00 1 kg  

Adubo R$ 0,00 1kg  



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

594 

4. Considerações Finais 

Ao término desse projeto foi possível observar que a composteira caseira, como 

ferramenta de reciclagem da matéria orgânica, se mostrou eficiente por apresentar as 

características ideais para um composto obtido no final do processo e por conta de sua fácil 

manipulação, podendo ser facilmente inserida no âmbito doméstico. Além de ser eficiente em 

seu objetivo maior de reciclagem de resíduos orgânicos, a composteira caseira se destaca por 

ser uma ferramenta de fácil acesso as donas de casa e por ter um baixo custo de construção, se 

comparado com as vantagens adquiridas no final do processo. Com isso, esse projeto veio 

mostrar que a composteira caseira é, em sua totalidade, uma ferramenta viável para 

reciclagem dos nutrientes presentes nos resíduos orgânicos domiciliares e se torna ferramenta 

útil a ser utilizada pelos ambientes domésticos locais, podendo ser ponto de partida para a 

criação de hortas caseiras, recuperação de solos, até mesmo como projeto a ser desenvolvido 

na comunidade escolar do IFRN Campus Macau. 
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Área Temática IV: Agroecologia, Agricultura Familiar Camponesa e Soberania alimentar 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

A agricultura familiar é uma estrutura complexa e desempenha um papel fundamental nos cenários 

socioeconômico e ambiental do mundo, contudo, os agricultores estão sujeitos ao desemparo público e 

muitos fatores de riscos. Com isso, esse estudo tem como objetivo analisar e debater questões sobre os 

riscos do uso de agrotóxicos, especialmente na agricultura familiar. Para a realização da pesquisa foi 

aplicada a metodologia de revisão integrativa, que fornece amplas informações sobre um 

assunto/problema, entrelaçando a base conceitual com o que há de mais recente.Os resultados 

demonstraram que agricultores familiares estão mais vulneráveis aos prejuízos causados por 

agrotóxicos que outros grupos.Parte desses atores sociais desconhecem os danos que esses produtos 

podem causar. As maiores exposições a esses riscos são encontradas em países em desenvolvimento. 

As notificações anuais de intoxicação não podem ser consideradas números absolutos, pois muitos 

casos acontecem em regiões com difícil acesso. Considera-se que para uma mudança de panorama, 

deve-se: apoiar-se em agriculturas alternativas, tornando o funcionamento dos agroecossistemas mais 

resilientes e ecológicos, que as entidades responsáveis tenham providências fundamentadas em 

abordagens mais integradas, que considerem o contexto socioeconômico, ambiental e de saúde em que 

estes então inseridos, bem como promover informação para o campo, visando a qualidade de vida de 

indivíduos tão importantes para sociedade. 

 
Palavras-Chave: Agroquímicos, contaminação, meio ambiente e saúde. 

 
Abstract 

Family farming is a complex structure and plays a key role in the world's socioeconomic and 

environmental scenarios, however, farmers are subject to public discouragement and many 

risk factors. Thus, this study aims to analyze and debate questions about the risks of the use of 

pesticides, especially in family farming. To carry out the research, the integrative review 

methodology was applied, which provides ample information on a subject / problem, 

intertwining the conceptual basis with the most recent ones. The results showed that family 

farmers are more vulnerable to the damages caused by pesticides that other groups. Part of 

these social actors are unaware of the damage that these products can cause. The greatest 

exposures to these risks are found in developing countries. Annual intoxication reports cannot 

be considered absolute numbers, as many cases occur in regions with difficult access. It is 
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considered that for a change in the landscape, it is necessary to: rely on alternative agriculture, 

making the functioning of agroecosystems more resilient and ecological, that the responsible 

entities have measures based on more integrated approaches, which consider the 

socioeconomic, environmental context and health in which they were inserted, as well as 

promoting information for the field, aiming at the quality of life of individuals so important to 

society. 

Keywords: Agrochemicals, contamination, environmentandhealth. 

 

 

1. Introdução 

O universo agrário é complexo, a sua diversidade abraça vários grupos, objetivos, 

interesses, etc. A agricultura familiar (AF), por exemplo, pode ser considerada um elemento 

chave da diversidade desse ramo de trabalho (WANDERLEY, 2009). A AF desempenha 

diversas funções sociais, ambientais e econômicas, a nível local, regional ou nacional, sendo 

base para produção e comércio alimentar.  

A Food andAgricultureOrganization(FAO) (2014) afirma que a mesma detém cerca de 

75% dos recursos agrícolas no mundo, produzindo aproximadamente 80% dos alimentos 

consumidos. No Brasil, ela é responsável por alimentar cerca de 70% da população, atuando 

na cadeia produtiva de culturas como: mandioca (87%), feijão (70%), carne suína (59%), leite 

(58%), carne de aves (50%) e milho (46%), colaborando dessa forma para a segurança 

alimentar e nutricional do país (MDA, 2016). 

Uma das estratégias empregadas na produção de alimentos da AF é a aplicação de 

insumos agrícolas, como por exemplo os agrotóxicos. Eles podem ser conceituados como 

produtos químicos-sintéticos manuseados nos diversos meios das agriculturas e pecuária, 

sejam elas de grande escala ou menores. Os agrotóxicos podem ser classificados em: 

inseticidas, fungicidas, acaricidas, nematicidas, herbicidas, bactericidas, vermífugos, estes 

podem ser solventes, tintas, lubrificantes, produtos para limpeza e desinfecção de estábulos 

(BRAIBANTE; ZAPPE, 2012). 

Estes agroquímicos possuem a função de controlar, prevenir, destruir ou repelir 

qualquer forma de agente patogênico, animal ou vegetal que seja danoso às produções 

(PERES; MOREIRA, 2003). Apesar desse item ter função de proteção contra pragas, doenças 

e plantas daninhas, se forem aplicados de maneira desordenada e sem o uso de equipamentos 

adequados podem resultar em grandes problemáticas para o meio ambiente e para saúde dos 

seres humanos (LOPES, 2017). 

Nesse contexto, a exposição humana a agrotóxicos deve ser uma preocupação de 

saúde pública, em especial, nos países em desenvolvimento, pois estes são os que mais sofrem 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

598 

com as consequências, visto que, existe uma falta de informação na sua utilização (FAO, 

2020). Há necessidade de uma análise mais crítica e aberta do que a apresentada pelos 

fabricantes, pois os mesmos não avaliam a vulnerabilidade dos usuários e os diversos 

ambientes técnicos de sua inserção.  

Esse tema possui grande relevância, por razões de saúde pública, meio ambiente e 

sustentabilidade da agricultura, em função do elevado crescimento da produção agrícola e do 

uso de agrotóxicos no país (IPEA, 2019). O objetivo desse artigo é analisar e debater questões 

importantes acerca dos riscos da utilização de agrotóxicos nas produções de alimentos, 

especialmente, da agricultura familiar. 

 

2. Metodologia 

Para a realização deste estudo foi aplicada a metodologia de revisão integrativa, que 

consiste em estratégias científicas de agregar teorias, resultados e experiências de maneira 

sistemática, entretanto de forma ordenada e abrangente, ela fornece informações mais amplas 

sobre um assunto/problema, compondo um corpo de um eixo do tema com literatura base e 

estudos atuais.Dessa forma, ela se torna uma integração do compilado de informações, 

abordando da teoria à prática (ERCOLE et al., 2014). 

As buscas foram realizadas principalmente nas bases de dados eletrônicas Google 

Scholar®, Sciencedirect®, Springer®, Scopus®. A amplitude de data dos trabalhos 

abordados para elaboração dessa pesquisa variou de 1989 a 2020. Para escolha dos artigos, 

adotou-se os critérios: datas atuais, autores que são referência da área, além de analisar 

detalhadamente se o contexto dos estudos era relevante para o tema proposto, deu-se 

preferência à publicação em periódicos, notas técnicas de intuições do ramo e matérias 

publicadas em jornais respaldados.  

Salienta-se que artigos com publicação acima de 10 anos são de cunho conceitual 

fundamentais para dar apoio a pesquisa, principalmente, no que tange o aporte conceitual. O 

tema escolhido foi o risco dos agrotóxicos para agricultura familiar e foram subdivididos nos 

seguintes tópicos: conceitos de embasamento para a discussão acerca da problemática em 

foco e risco dos agrotóxicos para as famíliasrurais. 

Foram selecionados 50 documentos, entre eles, artigos, livros, leis e informativos 

técnicos. A estruturação dos resultados se deu pela seguinte ondem: a) base conceitual, 

abrangendo o histórico, legislação, classificação toxicológica, definições e o fechamento da 

sessão com dados de consumo no Brasil; b) Importância da agricultura familiar, dados 

institucionais que registram casos de intoxicações, pesquisas científicas, nacionais e 
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internacionais que discorram acerca da problemática em determinadas delimitações 

geográficas. 

 

3. Resultados/Discussões 

3.1 Conceitos base para a discussão acerca da problemática em foco 

O ser humano sempre buscou formas para conter as dificuldades naturais existentes 

nas lavouras, afim de aumentar e melhorar a produtividade. Em alguns casos, a história 

registra a realização de cerimônias religiosas e rituais de magia como método de controle ou 

extinção de pragas (PAVANI, 2016).  

Os gregos e romanos, por exemplo, acreditavam em deuses específicos que protegiam 

os seus cultivos de pragas e doenças. Durante o período clássico, mesmo com o escasso 

conhecimento sobre as leis da natureza e das pragas que devastavam as áreas agrícolas, já 

existiam indícios de uso de métodos para o combate de pragas. Na idade média houve pouca 

evolução a respeito de conhecimento científico, acreditava-se que a justiça deveria ser 

realizada para garantir a prevalência do bem e a punição dos infratores. Este pensamento 

contribuiu para o surgimento das práticas de julgamento de pragas em tribunais eclesiásticos 

(BRAIBANTE; ZAPPE, 2012;PAVANI, 2016). 

Com o desenvolvimento do conhecimento cientifico e através dos métodos de 

observação, tentativa e erro, descobriu-se inúmeros compostos químicos eficientes no 

controle de insetos e fungos. Contudo, ainda eram vagas as informações sobre as composições 

e fórmulas químicas das substâncias utilizadas. Em razão das mudanças nos processos 

produtivos e a utilização em larga escala de agroquímicos, durante a metade do século XIX as 

dificuldades com as pragas se agravaram, impulsionando as primeiras pesquisas científicas 

criteriosas a respeito da utilização de compostos químicos, com a finalidade de conter pragas 

agrícolas. Nesta época, também já eram empregados compostos inorgânicos e extratos 

vegetais (BARBOSA, 2004; BRAIBANTE; ZAPPE, 2012). 

Na metade século XX, sugiram muitas inovações tecnológicas impulsionadas pelo 

fenômeno da revolução verde, responsável por gerar grandes modificações na paisagem 

natural, especialmente no meio agrícola. Essas tecnologias inovadoras resultaram na troca da 

mão de obra humana e tração animal pelos implementos agrícolas, sementes com elevado 

potencial produtivo e recentemente, no desenvolvimento das sementes transgênicas. Neste 

âmbito também ocorreu a intensificação da aplicação de agrotóxicos e de adubos químicos 

(BORSOI et al., 2014). 
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Todos os conhecimentos e inovações serviram de base para o desenvolvimento das 

atuais técnicas agrícolas, na qual aumentar a eficiência produtiva para suprir as demandas 

globais por alimentos é o objetivo principal. No entanto, esses métodos de produção 

ocasionaram em uma dependência excessiva dos agrotóxicos, pouca preocupação com os 

procedimentos necessários para aplicação de forma segura e em inúmeras sequelas que essas 

substancias podem causar à saúde dos trabalhadores e da população em geral que é 

contaminada por quantidades significativas de resíduos de agrotóxicos existentes nos 

alimentos, na água, no ar e no solo (BORSOI et al, 2014). 

Frisa-se que os inseticidas começaram a ser utilizados em grande escala na década de 

1940, durante a Segunda Guerra Mundial, a fim de proteger os soldados das regiões tropicais 

e subtropicais da África e da Ásia, das pragas transmissoras da doença-do-sono, malária, 

dentre outras. Devido à necessidade de proteger o exército, as pesquisas de novos inseticidas 

foram impulsionadas, o que resultou no desenvolvimento de vários agrotóxicos que são 

usados ainda hoje (BRAIBANTE; ZAPPE, 2012). 

No Brasil, durante o período da revolução verde, foram implementadas muitas 

medidas públicas incentivando o emprego dos agrotóxicos, por consequência inúmeros 

agricultores em todo território nacional passaram a utilizar essa prática em suas áreas de 

cultivo. Deste modo, o uso de agroquímicos recebeu grande relevância em âmbito nacional, e 

em pouco tempo foi assimilada também pela AF com a finalidade de reduzir o surgimento 

intenso de pragas, que devastaram as lavoras por todo o país e diminuir as perdas econômicas, 

buscando assimilar o que era disposto como desenvolvimento (COSTA; PIRES, 2016). 

É importante ressaltar a conceituação do termo ―agrotóxico‖ estabelecido pela Lei 

Federal nº. 7.802 de 11 de julho de 1989, artigo 2, inciso I, regulamentada pelo Decreto n°.98: 

 

―Os produtos e os componentes de processos físicos, químicos oubiológicos 

destinados ao uso nos setores de produção, armazenamento e beneficiamento de 

produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas nativas ou implantadas e 

de outros ecossistemas e também em ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja 

finalidade seja alterar a composição da flora e da fauna, a fim de preservá-la da ação 

danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como substâncias e produtos 

empregados como desfolhantes,dessecantes, estimuladores einibidores do 

crescimento‖. 

 

Mesmo que a conceituação remeta a pontos benéficos, no decorrer dos tempos, 

percebeu-se que os agrotóxicos também causavam diversos efeitos danosos à saúde humana, 

os mesmos estão relacionados as suas características químicas, da quantidade absorvida ou 
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ingerida, do tempo de exposição e das condições gerais de saúde de quem se contaminou 

(DALLEFI; SIQUEIRA, 2017).   

A classificação desses elementos pode resultar em diferentes classes toxicológicas, por 

meio de faixas coloridas (Figura 1).  Essa classificação corresponde aos testes e estudos 

efetivados em laboratório que tentam instituir a dosagem letal (DL) do agrotóxico em 50% 

dos animais utilizados naquela concentração (INCA, 2020). 

 

Figura 1: Classificação dos agrotóxicos de acordo com os efeitos à saúde humana. 

 

Fonte: Instituto Nacional do Câncer/ANVISA (2020)  

 

Agrotóxicos altamente perigosos são definidos FAO e World Health Organization 

(WHO) (2014) como pesticidas reconhecidos por apresentarem níveis elevados de riscos à 

saúde (agudos ou crônico) e ao meio ambiente de acordo com sistemas de classificação do 

Código Internacional de Conduta sobre Gerenciamento de Pesticidas. Com o objetivo de 

reduzir os riscos de eventuais acidentes ou contaminação com essas substancias, qualquer tipo 

de agrotóxico, independente da sua classe, deve ser manejado com precaução, obedecendo 

todas as indicações dos especialistas e fabricantes. 

Neste sentido, é fundamental que os aplicadores utilizem os Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI). Os EPIs são constituídos basicamente por touca árabe, respirador, viseira, 
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jaleco, avental, calça, botas e luvas (Figura 2). Os EPIs além de serem indispensáveis para os 

profissionais que atuam diretamente com a pulverização nas lavouras, também é recomendado 

para a proteção de quem trabalha nos setores de transporte e armazenamento dos 

agroquímicos (SCHLOSSER, 2017). 

 

Figura 2: Principais EPIs utilizados na aplicação de agroquímicos. 

 
Fonte: https://boaspraticasagronomicas.com.br/boas-praticas/defensivos-agricolas/ 

 

Neste contexto, a Norma Regulamentadora (NR) 31, Portaria MTE n°86, 2005, 

apresenta grande importância, visto que regulamenta a segurança no trabalho agrícola, e tem 

como objetivo principal de: 

Estabelecer os preceitos a serem observadas na organização e no ambiente de 

trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento das 

atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura 

com a segurança e saúde e meio ambiente do trabalho.  

 

O item 31.8.1 desta NR considera em risco os trabalhadores em exposição direta, os 

que manuseiam os agrotóxicos em qualquer uma das etapas de armazenamento, transporte, 

preparo, aplicação, descarte, e descontaminação de equipamentos e vestimentas e também os 

trabalhadores em exposição indireta os que cercam e cumprem atividades de trabalho em 

áreas próximas de onde se faz a manipulação dos agrotóxicos em algumadas etapas citadas 

https://boaspraticasagronomicas.com.br/boas-praticas/defensivos-agricolas/
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acima, e ainda os que desempenham atividades de trabalho em áreas recém-tratadas. Ainda, 

segundo a NR 31: 

A empresa ou empregador rural deve dispor instruções satisfatórias aos que 

manipulam agroquímicos, adjuvantes e afins, e aos que desenvolvam qualquer 

atividade em áreas onde possa haver exposição direta ou indireta a esses elementos, 

assegurar as condições de segurança previstos nesta norma (item 31.8.7 da NR 31). 

 

Embora exista a NR 31 estruturada para o trabalho rural, no que tange a segurança 

destes trabalhadores, falta informação e assistência para os agricultores no uso desses insumos 

sintéticos. Santana et al. (2013) afirmam que uma das principais limitações é referente à 

leitura dos rótulos, o uso exacerbado de termos técnicos e a ausência de clareza nas 

informações e o uso de letras extremamente diminutas, o que prejudica o entendimento de 

quem usa, principalmente, atores sociais da AF. 

Em geral, o agricultor que vai até as casas agropecuárias e solicitaalgum tipo de 

defensivo agrícola sem receituário agronômico, auxilia nesses perigos intensos causados pelos 

agrotóxicos por conta da falta de informação dos mesmos associado à frouxidão da legislação 

(FALCÃO et al., 2013). Isso retrata que a legislação está aquém e em detrimento da saúde 

desses trabalhadores.  

Neste sentindo, expõe-se que o receituário agronômico é essencial, serve como uma 

receita de remédio, que explica quanto necessita no uso e por quanto tempo, entretanto, não 

há fiscalização da venda.A aplicação de leis e regulamentos relativos ao registro e 

comercialização parece ter certo grau de flexibilidade, pois tais produtos químicos podem ser 

obtidos sem prescrições agronômicas(RAMOS et al., 2020). 

Vale destacar que no ano de 2019, o país aprovou o registro de 474 agrotóxicos, o 

maior número registrado pelo Ministério da Agricultura nos últimos cinco anos, cuja 

comercialização e utilização aumentaram 200% entre 2000 e 2012 (MAPA, 2019).Cerca de 

um terço da receita dos fabricantes de agroquímicos líderes mundiais vem de produtos 

classificados como ―altamente perigosos‖, que são vendidos principalmente para países 

emergentes e pobres, como Brasil e Índia (BBC, 2020). 

Portanto, esse contato é um sério problema de saúde pública, principalmente nos 

países em desenvolvimento, que atingem muitos profissionais que lidam com esses produtos, 

membros de comunidades rurais e os consumidores dos alimentos (SINDAG, 2017). Diante 

toda a contextualização, questiona-se: que perigos os agroquímicos apresentam para 

agricultura familiar? 
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2.3. Risco dos Agrotóxicos para famílias agricultoras 

Antes de fomentar o debate sobre os riscos desses elementos em sistemas produtivos, é 

interessante destacar a grande importância que famílias agricultoras possuem para o sistema 

global. A AF possui uma configuração peculiar em sua forma de trabalhar e produzir, esta 

dinâmica ocorre em perímetros definidos, onde os processos realizados promovem uma maior 

interação familiar, que em grande parte, apresentam algum grau de parentesco e se relacionam 

com outras unidades familiares e grupos sociais, também se destacam pela ligação com a terra 

e os demais meios de produção (SCHNEIDER, 2016). 

Dados da FAO (2020) afirmam que cerca de 90 % dos 570 milhões de 

estabelecimentos rurais do mundo pertencem e são operadas por famílias. E a maioria delas é 

considerada de pequena escala, entretanto, possuem uma ativa atividade na soberania 

alimentar mundial. Embora a agricultura seja o principal enfoque dessas famílias, na maioria 

das vezes elas realizam outras atividades econômicas (geralmente informais) para contribuir 

com suas receitas. Ademais, estes atores sociais são de uma importância impar para fortalecer 

uma agricultura sustentável e enfrentar o desafio de produzir mais alimentos (FAO, 2020; 

BORGES et al., 2020).  

Entretanto, por conta da introdução e exigências de práticas do modelo produtivista, a 

AF passou a utilizar agroquímicos, buscando uma equidade produtiva comparada aos 

produtores de larga escala (TOLEDO; ZONIN, 2020). Diante desse fato, estas famílias 

ficaram muito expostas à contaminação por estes elementos, isso pode acontecer tanto por 

meio direto (1) ou exposição ambiental (2). O INCA (2020), descreve essas duas 

possibilidades como: 

 

(1) Através da inalação, contato dérmico ou oral durante a manipulação, 

aplicação e preparo do aditivo químico, transporte e comércio de 

agrotóxicos. (2) Através das pulverizações aéreas que ocasionam a dispersão 

dessas substâncias pelo meio ambiente contaminando as áreas e atingindo a 

população. Consumo de alimentos e água contaminados. Outra forma é o 

contato com roupas dos trabalhadores com o agrotóxico.  

Casos de envenenamento por pesticidas atingem aproximadamente 3 milhões a cada 

ano e 220.000 mortes, esses dados possuem maior evidencia em países em desenvolvimento e 

na zona rural (WHO, 2020). A WHO (2020) estimam que os agrotóxicos ocasionam cerca de 

70 mil intoxicações agudas e crônicas anualmente que evoluem para óbito,aos sobreviventes, 

podemdesencadear doenças agudas e crônicas. Também existe a estimativa, de que em países 
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em desenvolvimento, a cada 4 horas um trabalhador agrícola venha a óbito por intoxicação 

por agrotóxicos (PORTO, 2018).  

Apesar das estimativas, não há números absolutos de quantas pessoas por ano sofrem 

com os efeitos na saúde relacionados aos agrotóxicos, isso se deve a vários motivos, incluindo 

a falta de definição de caso padronizada, especialmente em zonas que vivem famílias 

agricultoras de pequena escala (WHO, 2020). 

A exposição a longo prazo, mesmo que em pequenas quantidades, pode ter sérios 

efeitos adversos à saúde. Sintomas neurológicos como perda de memória, disfunção 

cognitiva, capacidade visual reduzida, alteração de humor e comportamento, resposta 

reduzida a estímulos e habilidades motoras reduzidas. Outras manifestações prováveisincluem 

alergias, asma, desregulação endócrina, câncer, problemas reprodutivos e transtorno do 

desenvolvimento fetal em grávidas (UPADHAYAY et al., 2020; INCA, 2020). 

No Brasil, existem dois sistemas chaves para análise de dados de intoxicação e óbitos, 

estes são os SistemaNacionaldeInformaçõesTóxico-Farmacológicas(SINITOX) e o Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), na tabela 1, disposta abaixo, tem-se os 

últimos dados, SINITOX para o ano de 2017 e o agrupamento de casos de 2007-2019 pelo 

SINAN.  

 

Tabela 1.Sistemas e suas apresentações mais recentes por intoxicação. 

Instituições Data dos dados Localização Nº de intoxicações 

SINITOX 2017 Brasil 3.379 

SINAN 2007-2019 Brasil 52.732 

Fonte: FIOCRUZ (2020) e DATASUS (2020). 

 

No SINITOX foram registradoscerca de 3.379 casos de intoxicação. Esses casos, estão 

incluídos usos agrícolas em estabelecimentos rurais (75.41%) e usos domésticos (24.41%). É 

de extrema relevância ressaltar que os agrotóxicoscompõemasegunda posiçãoem número de 

registro de intoxicação no país, perdendo apenas para medicamentos, entretanto, quando é 

relacionado ao número de óbitos, ele praticamente dobra, comparado aos medicamentos 

(FIOCRUZ/SINOTOX, 2020). 

Um estudo que analisou dados de intoxicação por agrotóxicos atendidos em 2017 

pelos Centros Brasileiros de Controle de Intoxicações (CBCI), constatou números maiores 

que os de SINOTOX (2020), foram identificados 3.826 pacientes intoxicados por agrotóxicos, 

dos quais 146 morreram (OKUYAMA et al., 2020).A comparação dos estudos corrobora com 
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as afirmações da WHO (2020), de que não há números absolutos para intoxicação por 

pesticidas, pois, sempre existirão, especialmente, famílias agricultoras sem acesso direto e 

rápido dos sistemas de saúde. 

No SINAN (2020),disposto no sistema DATASUS do Sistema Único de Saúde (SUS) 

do Brasil, foram constatados 52.732 entre os anos de 2007 e 2019, foram casos de acidentes 

de trabalho por intoxicações exógenas causados por agrotóxicos no Brasil, com presença 

significante de agricultores familiares. Destaca-se que o estado do Paraná, obteve a maior 

participação nesses números, com cerca de 7.589 casos e 2.220 falecimentos em decorrência 

de intoxicação por agrotóxico. 

Esse fato pode ser justificado por conta de que, embora o estado do Paraná, possua 

grande representatividade da agricultura familiar, elas estão inseridas numa cultura de 

produção simplificada de grãos, que são extremamente dependentes de insumos agrícolas. O 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB) (2018) ressaltam que o Paraná está vinculado aos quatro estados 

(Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás) que mais produzem grãos no país. 

Isso demonstra o quão é importante que haja impulsos ao desenvolvimento sustentável 

em sistemas agroalimentares. Agroecossistemas manejados com base em processos 

ecológicos, são menos dependentes de insumos externos, possuem biodiversidade funcional, 

ajudam as famílias agricultoras a terem autonomia socioeconômica e qualidade ambiental. Os 

benefícios vão além, pois, promovem também a soberania alimentar (TITTONELL, 2020; 

GONÇALVES, 2020). Para maior força na urgência em transformar esses sistemas, deve-se 

pautar e fortalecer pesquisas que ajudem a esboçar o quão prejudicial para sociedade, como 

todo, são os usos indiscriminados de agroquímicos e investigações que validem a importância 

de agroecossistemas com manejos sustentáveis. 

Acerca de alguns estudos, uma pesquisa evidenciou o consumo exagerado de 

agrotóxicos no estado do Rio de Janeiro. Ele representou um quadro de intoxicações 

―invisíveis‖ por conta de muitos agricultores serem familiares e se encontrarem isolados, e 

não apenas geograficamente, mas também com assistência técnica que auxilie os mesmos a 

manusearem estes insumos(TOURINHO; PORTEL, 2016).  

O relatório Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos no Estado do 

Rio de Janeiro‖, divulgado pelo Ministério da Saúde em 2018, apontou que o território 

Fluminense ocupa a décima posição entre os estados que mais usam agrotóxicos no País. No 

entanto, o número de casos de intoxicação pelo RJ é difícil de estimar porque os relatórios do 

estado são claramente insuficientes (BRASIL, 2018). 
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No estado de Kano, Nigéria, houve uma análise das práticas de segurança e os 

comportamentos dos agricultores adotados no manuseio de pesticidas. Os resultados foram 

alarmantes, os principais foram que 29,1% dos entrevistados armazenam agrotóxicos em seus 

quartos, 47,0%descartam embalagens de pesticidas jogando em campo aberto, 72,6% 

misturam agrotóxicos, entre outros. As considerações refletidas nesse estudo, foram de que as 

regulamentações de pesticidas para os agricultores devem ser aplicadas de forma a proteger a 

saúde pública e aqueles que estão sendo expostos as falhas dessasinstruções, ainda, deve-se 

promover medidas de formação participativa sobre o potencial de propriedades perigosas 

(OLALEKAN et al., 2020). 

Alguns estudos brasileiros, também são compatíveis com esses resultados, como em 

Santa Maria de Jetibá (ES). Como por exemplo, cerca de 89% dos agricultores entrevistados 

faziam uso de agrotóxicos extremamente tóxicos e 68% faziam misturas aleatórias, 59% não 

liam os rótulos dos produtos e 71,4% não usavam os EPIs ou utilizavam incorretamente 

(PETARLI et al., 2019).  Outra pesquisa analisoucapacitação técnica e percepção de riscona 

saúde ocupacional de trabalhadores rurais expostos aos agrotóxicos no município de Cerro 

Largo, RS. Os autores verificaram que uma grande parcela dos agricultores recebeu 

treinamento de empresas que comercializam agrotóxicos. Os agricultores conhecem os 

perigos dessas substancias, contudo, relatam ter indícios de intoxicação (RISTOW et al., 

2020).  

Essas pesquisas corroboram com as informações da WHO (2020), sobre a 

desinformação e, consequentemente, os riscos,presentes em países em 

desenvolvimento.Inclusive, o corpo de artigos científicos acerca de problemas de saúde de 

agricultores familiares e a relação com uso de agrotóxico são expressivos nestes países. Pode-

se citar os Abbasi-Jorjandi et al. (2020), Silvério et al. (2020), Mehmood (2020), Bach et al. 

(2020), Andin et al. (2020), entre outros. 

O fato é que, infelizmente, além da exposição a estes elementos tóxicos no trabalho de 

famílias agricultoras este não é o único perigo, pois elas também podem servir de meio para 

cometer suicídios, diante à problemas de saúde mental que tem aumentado em todo mundo, 

tanto nas regiões urbanas quanto rurais (WANG, 2020).  

Uma pesquisa, buscou fazer a relaçãodo perigo da exposição de agrotóxicos e a 

prevalência de transtornos mentais comuns entre agricultores familiares no Rio de Janeiro, os 

resultados obtidos demonstraram que existem tendências à cenários de suicídios, sendo muito 

perigoso essas pessoas terem acesso a estas substâncias de forma facilitada. O estudo enfatiza 

que nos últimos anos, tem sido crescente o diagnóstico de doenças neurológicas (depressão, 
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ansiedade, síndrome do pânico, entre outros) no meio rural, especialmente, na agricultura 

familiar (BURALLI et al., 2019). 

Mas como reverter esse quadro? Como minimizar dados tão preocupantes? Para 

promover sucessivamente o desenvolvimento rural, é necessário proporcionar alternativas 

sustentáveis. Estratégias de produção que não dependam de insumos sintéticos e possuam o 

maior aproveitamento energético dentro do sistema, como por exemplo, a Agricultura 

Orgânica, a Agricultura Biodinâmica, a Agricultura Biológica, a Agricultura Natural, a 

Permacultura, a Agroecologia, entre outras (CAPORAL; AZEVEDO, 2011). E que o modelo 

industrial de produção de alimentosseja repensado, para que assim, hajam opções menos 

prejudiciais para saúde humana e do meio ambiente, obtendonovas possibilidades na 

construção de um novo paradigma do uso sustentável do espaço rural, proporcionando 

melhores perspectivas de vida. 

 

4. Considerações Finais 

Pesquisas como esta são fundamentais para contextualizar assuntos, pois a 

metodologia adotada ajuda para construir uma interface completa, da base de literatura até as 

novidades científicas de uma determinada problemática.  Os fatores de risco que os 

agricultores familiares estão sujeitos podem ser tanto a curto quanto a longo prazo, 

dependendo do contato, frequência e quantidade. Além de doenças e reações, o perigo 

também pode ser dado através da facilidade ao acesso e crises de transtornos psicológicos.  

Neste âmbito, é importante ressaltar que os trabalhadores rurais familiares possuem 

uma maior fragilidade, decorrentes de fatores socioeconômicos, baixa escolaridade e ausência 

de suporte técnico.  Contudo, isso não significa considerar que estes tenham pouco 

conhecimento, pois, essas pessoas têm uma gama encorpada e aprofundada no que tange 

produção agrícola, entretanto estes saberes não abrangem noções técnicas a respeito dos 

agrotóxicos, sendo necessário maior suporte do poder público e empresas privadas para esses 

agricultores.Deve haver mais informação aos agricultores, em relação aos usos, à toxidade, 

manuseio, etc. Entretanto, uma alternativa que mudaria esse panorama, seria a inserção de 

formas orgânicas de produzir (utilizando manejos alternativos de pragas, doenças e plantas 

espontâneas).  

Ademais, as reflexões trazidas podem orientar a criação de políticas públicas e 

medidas de fiscalização que possam fornecer suporte técnico e treinamento adequado a 

respeito da aplicação de forma segura de agrotóxicos e esclarecer sobre os impactos danosos 

dos agroquímicos à saúde humana e ao meio ambiente. Nesse âmbito, também é essencial que 
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as possíveis providências possam ser fundamentadas em abordagens integradas, que 

considerem o contexto socioeconômico, ambiental e de saúde, em que estes então inseridos. 
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Área Temática:Agroecologia, Agricultura Familiar Camponesa e Soberania Alimentar 

Modalidade: Artigo Científico 
Resumo 

Com base em abordagens sistêmicas, apresenta-se uma discussão sobre a constituição e as diferentes 

relações existentes em uma unidade de produção familiar no município de Medicilândia, Sudoeste 

Paraense. Para a obtenção das informações, priorizou-se a pesquisa qualitativa, a partir das 

ferramentas dispostas no Diagnóstico Rural Participativo – DRP, analisando-se aspectos relacionados 

a obtenção, permanência e ressignificação da terra, sendo estes fortemente influenciados pela 

constituição histórica da família. Ademais, fatores edafoclimáticos, produtivos e questões ligadas as 

relações de trabalho no lote agrícola foram abordadas, como solo, clima, recursos hídricos, recursos 

vegetais e animais. Por fim, se identifica algumas potencialidades e fragilidades da unidade de 

produção familiar, sendo de fundamental importância a análise conjunta das diferentes questões que 

modulam a reprodução socioeconômica da família, uma vez que a interrelação destas questões é o 

ponto chave de compreensão dos seus modos de [re] produção e para atuação efetiva e exitosa dos/das 

agentes do desenvolvimento rural junto aos/as agricultores/as de base familiar no Sudoeste Paraense. 

Palavras-Chave:Agricultura Familiar, Abordagem sistêmica, Política de Colonização e Amazônia. 

Abstract 

Based on systemic approaches, a discussion is presented about the constitution and the different 

relationships existing in a family production unit in the municipality of Medicilândia, Southwest 

Paraense. To obtain the information, qualitative research was prioritized, based on the tools available 

in participatory rural diagnosis - PRD, analyzing aspects related to the acquisition, permanence and 

resignification of the land, which are strongly influenced by the historical constitution of the family. In 

addition, edaphoclimatic, productive factors and issues related to labor relations in the agricultural lot 

were addressed, such as soil, climate, water resources, plant resources and animals. Finally, some 

potentialities and weaknesses of the family production unit are identified, and the joint analysis of the 

different issues that modulate the socioeconomic reproduction of the family is of fundamental 

importance, since the interrelation of these issues is the key point of understanding their modes of 

production and for the effective and successful action of rural development agents with family-based 

farmers in Southwest Paraense. 
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Keywords: Family Farming, Systemic Approach, Colonization Policy and Amazon. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Por muito tempo, a formação ofertada no âmbito das instituições federais de ensino no 

Brasil baseou-se em um saber pragmático e utilitarista, a partir do qual os/as profissionais 

formados/as eram preparados apenas para difundir as práticas determinadas pelo modelo de 

desenvolvimento vigente (LEITE et al., 2012).Segundo Shiva (1998), esse modelo via e agia 

sobre a natureza de maneira mecânica, como se esta fosse meramente um recurso natural,ao 

mesmo tempo emque marginalizava os saberes dos pequenos agricultores, os subordinandoas 

grandes transformações tecnológicas do campo (NIERDELE; FIALHO; CONTERATO, 

2015; GADELHA; ANDRIOLI; MARQUES, 2020). 

No entanto, a partir da virada do século, cada vez mais disputas se acentuaram no 

contexto acadêmico e profissional, as quais reivindicavam uma maior aproximação entre o 

conhecimento gerado nas instituições para com as demandas reais da sociedade (SILVA, 

1996). Diante disso, deu-se início há um maior número de pesquisas, práticas pedagógicas e 

metodologias voltadas ao desenvolvimento de profissionais capazes de diagnosticar, se inserir 

e atuar nas mais diferentes realidades socioprodutivas do meio rural, em especial, da 

agricultura de base familiar. 

Dentre as metodologias concebidas, destaca-se as participativas, entendidas por 

Guzmán (2001) enquanto um conjunto de métodos capazes de reconhecer e valorizar, em 

maior ou menor grau, os saberes dos/as agricultores/as e dos povos tradicionais, os 

reconhecendo como sujeitos em meio a um projeto coletivo de novos conhecimentos. Isso se 

justifica, segundo Gadelha, Andrioli e Marques (2020) em função desse setor da sociedade 

gerar o seu saber a partir de processos oriundos da prática cotidiana e das suasnecessidades 

materiais objetivas. 

Do ponto de vista institucional, diversas entidades (nacionais e internacionais) vem 

defendendo o uso de abordagens dessa natureza, consideradas sistêmicas, em razão das 

particularidades da atividade agrícola, as quais são fruto da história e da ação das sociedades 

agrárias e não somente de aspectos sociais isolados (INCRA/FAO, 2005). Assim, faz-se 

fundamental compreender as potencialidades e perspectivas, bem como os limites dos 

agroecossistemas, da infraestrutura local e das respectivas interações para com a diversidade 

de fatores que contribuem para a modulação das práticas agrícolas (INCRA/FAO, 2005). 

Sendo assim, caracterizar a interface entre os diferentes recursos (terra e outros 

recursos naturais, mão-de-obra) e o conjunto de atividades agrícolas realizadas em 
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umaunidade de produção (solo, plantio, colheita, comercialização, etc.) constituem 

conhecimento indispensável à compreensão e atuação dos/das agentes do desenvolvimento 

rural. Dessa maneira, o presente trabalho teve como objetivo, com base em abordagens 

sistêmicas, exporaconstituição e as diferentes relações existentes em uma unidade de 

produção familiar no município de Medicilândia, Sudoeste Paraense. 

 

2. METODOLOGIA 

O estudo foi realizado na unidade de produção familiar denominada ―Sítio Santo 

Onofre‖, localizada na vicinal 115 Sul da BR-230 (Transamazônica), entre 16 e 27 de outubro 

de 2018, no trecho que corta o município de Medicilândia (3° 26' 55'' S e 52° 53' 21'' W), 

localizado na Mesorregião Sudoeste do estado do Pará e na Microrregião de Altamira, a cerca 

903 Km da capital Belém - PA (Figura 01)(IBGE, 2010a, 2019), por ocasião da 

disciplinaEstágio Supervisionado de Campo I – ESCI, ministrada no âmbito do curso de 

Bacharelado em Agronomia do Campus Castanhal do Instituto Federal do Pará – IFPA. A 

unidade detém área total de 89 ha (oitenta e nove hectares) e pertence a Ivan Dantas Ferreira 

ea Cristiane Ferreira (Figura 02). 

Figura 01: Mapa de localização do município de Medicilândia - PA (amarelo) e sua interface para com a 

microrregião de Altamira - PA (cinza) e as demais microrregiões (branco) do estado do Pará - PA. 

 

Base de dados: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010b). 

Elaboração: Autores. 

Como procedimento metodológico, se priorizou a pesquisa qualitativa, optando-sepelo 

uso do Diagnóstico Rural Participativo - DRP, com vistas a desenvolver processos de 

pesquisa com base nas próprias condições e possibilidades dos membros da unidade, isto é, 

dos seus próprios conceitos e critérios de explicação (VERDEJO, 2010). A intervenção junto 

a esses se deu de forma mínima, reduzindo-se a dispor as ferramentas habilitadas a gerar suas 

próprias autoanálises.  
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Figura 02: Mapa de localização da unidade de produção familiar em estudo e sua interface para com a 

Rodovia BR-230 e a Vicinal do Km 115 Sul do município de Medicilândia - PA, com base em imagens de 

satélite. 

 

Base dados: Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR/PA (2020). 

Elaboração: Autores. 

 

A pesquisa explorou os mais diversos ambientes (internos e externos) do 

agroecossistema, desde os econômicos e produtivos, perpassando pelos culturais e políticos. 

As ferramentas empregadas consistiram ementrevistas semiestruturadas, caminhadas 

transversais, mapas de migração, linha do tempo, imagens fotográficas, observações e 

diálogos informais. Na aplicação de tais procedimentos, foi assegurado a palavra aos 

diferentes gêneros e gerações da família, conjuntamente e/ou individualmente, uma vez que a 

realidade do dia a dia é diferente para homens e mulheres, jovens e adultos. 

A redação e a elaboração das tabelas domanuscrito deram-se com auxílio do 

processador de textos Microsoft Office Word (versão 2019). Os mapas, por sua vez, foram 

confeccionados por intermédio da linguagem de programação R (versão 4.0.1) (R CORE 

TEAM, 2020), na interface RStudio (versão 1.3.959) (RSTUDIO TEAM, 2020) e dos pacotes 

―geobr‖ (PEREIRA; GONÇALVES, 2020), ―ggplot2‖ (WICKHAM, 2016), ―ggspatial‖ 

(DUNNINGTON, 2020), "rgdal" (BIVAND; KEITT; ROWLINGSON, 2020), "plyr" 

(WICKHAM, 2013), "ggmap" (KAHLE; WICKHAM, 2013). As bases cartográficas 

utilizadas foram as do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010b) e do 

Sistema de Cadastro Ambiental Rural do Estado do Pará - SICAR/PA (2020). 
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3. RESULTADOS/DISCUSSÕES 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO COMPONENTE HUMANO 

3.1.1CHEGADA DAS FAMÍLIAS DE IVAN D. E CRISTIANE F. AO TERRITÓRIO 

O município de Medicilândiateve sua origem relacionada ao Programa de Integração 

Nacional - PIN, instituído pela Ditadura Civil-Militar que governou o Brasil entre 1964 e 

1985. Dentre os objetivos oficiais narrados a época, estava o desenvolvimento de um colossal 

programa de colonização e reforma agrária que viesse a superar as dificuldades da imensidão 

geográfica, do vazio demográfico e do atraso econômico da região Amazônica, a qual detinha, 

na década de 70, menos de 1 hab/km
2
, em uma área que compreendia mais de 56% do 

território nacional (OLIVEIRA NETO, 2013). 

Com o slogan de levar “homens sem terras” para “terras sem homens” na Amazônia, 

o PIN trouxe consigo a construção de rodovias, como a BR-230, mais conhecida como 

“Transamazônica”, como via de ocupação e exploração econômica do território. Coube ao 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA alistar, recrutar e transportar 

de maneira ―técnica e ordenada” pessoas advindas da região nordeste, do planalto e do 

centro-sul do país, as quais se encontravam em situação de vulnerabilidade socioeconômica, 

para as novas “fronteiras econômicas” do país (OLIVEIRA NETO, 2013; LIMA; SMITH 

JÚNIOR, 2018). 

A partir deste contexto, datado de 1971, se formou a família Martins Ferreira. No 

primeiro momento, ainda em 1971, houve a migração da família do senhor Ivan Dantas 

Ferreira, composta por 5 (cinco) membros, sendo ele, sua mãe, seu pai, um irmão e uma irmã. 

Seu núcleo familiar adveio da cidade de São Paulo - SP, porém, com naturalidade paranaense. 

Posteriormente, em 1982, advindos da região nordeste, mais especificamente do estado da 

Bahia e com naturalidade bahiana, se deslocou à região a família da senhora Cristiane 

Ferreira. 

Segundo o senhor Ivan Ferreira (mais conhecido como Ivan Dantas) a grande 

motivação da vinda de sua família ao Pará seu deu em função da precarização do trabalho 

urbano no município de São Paulo - SP e pela promessa de boas novas junto as terras férteis 

do território Amazônico, amplamente divulgadas pelo governo e pela imprensa da época
1
. 

Tais afirmações corroboram com as descrições feitas por Morbach (2001) sobre a publicidade 

realizada naquele período, a qual erguia a Amazônia a um posto de “paraíso” para inúmeros 

                                                           
1
Tal contexto de migração não se deu exclusivamente aos membros da unidade familiar em estudo, mas à 

esmagadora maioria dos homens e mulheres que se deslocaram à Amazônia. 
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trabalhadores que saiam de seus centros de origem embalados pelo sonho da posse de um 

pedaço de terra e melhores condições de vida no campo. 

A partir de diálogos informais, Ivan Dantas relata que “meu pai era uma pessoa com 

estudo”. Entretanto, a rotina de vida na metrópole paulista era muito dura, considerando o 

avanço do estranhamento do trabalho naquele tempo (NAVARRO; PADILHA, 2007). Seu 

genitor, trabalhador do sistema rodoviário do município e militante sindical de sua categoria, 

deslocava-separa o trabalho por volta de 04h da manhã e retornava entre 19 e 20h para casa. 

Frente a esse cenário e com anseio de mudanças, sua mãe, que ocupava a função de dona de 

casa, foi a grande motivadora da mudança do urbano para o rural. 

No início do processo de colonização, havia uma forte política de incentivos do 

Governo Federal, por intermédio do INCRA, para se garantir a chegada e permanência dos 

então colonos ao território. Os benefícios aos recém-chegados variavam entre salários 

mínimos, créditos, empregos, técnicos em extensão agrícola, assim comoassistência social, 

serviços de saúde e de educação(MORAN, 1977;OLIVEIRA NETO, 2013). Além disso, 

segundoIvan Dantas, o Estado custeava o transporte e caso necessário, gêneros alimentícios 

aos interessados em ―mudar de vida‖. Tais descrições são certificadas por Morbach (2001). 

Figura 03: Chegada da família de Ivan Dantas Ferreira à região da Transamazônica. Na oportunidade do 

registro, o núcleo familiar se encontrava as margens da rodovia BR - 230, no perímetro que envolve o atual o 

município de Medicilândia. 

 

Fonte: Ivan Dantas Ferreira 

*Nota: Ivan Dantas é o último do lado direito da figura, aos 13 (treze) anos de idade. Ao seu lado esquerdo, 

encontram-se seu pai, mãe e o restante dos membros de sua família. 

Entretanto, em razão de seu pai atuar como sindicalista e em oposição ao regime 

vigente, marcado pelo cerceamento de liberdades democráticas, optaram por não se inserirem 

previamente como beneficiários da política pública, temendo o rastreamento e perseguição 
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por parte das autoridades
2
. Com isso, durante dias e com recursos próprios, sua família se 

estabeleceu no atual município de Medicilândia, em meio a inúmeras adversidades, com o 

ideal de construir uma nova vida e com isso escrever uma nova história (Figura 03). 

O acesso aos lotes disponibilizados pelo INCRA, localizados as margens da rodovia 

Transamazônica e nas chamadas vicinais (ou travessões - ramais que cruzam a autopista), era 

realizado de maneira bastante simples, cabendo apenas aos colonos e suas famílias o 

deslocamento até a base do órgão. A partir disso, era recolhida algumas informações pessoais, 

como o Comprovante de Pessoa Física - CPF e então os/as interessados/as poderiam 

selecionar o lote desejado de acordo com suasdiscricionaridades. Segundo Moran (1977), os 

recém-chegados normalmente optavam por morar nas agrovilas, onde haviam serviços de 

saúde e educação 

Moran (1977) afirma, ainda, que os lotes continham geometria retangular, extensão 

territorial de 100 ha (cem hectares) e eram entregues às famílias em condição “virgem” (mata 

fechada). A esmagadora maioria se encontrava nos travessões, embora houvessem lotes as 

margens da rodovia, que variavam entre 3 Km e 20Kmdo centro da agrovila principal 

(possivelmente a sede da atual da cidade de Medicilândia). O tráfego de veículos e pessoas 

ficava bastante delicado no período de chuvas, em razão do ecossistema úmido da região 

(MORAN, 1977).  

Ainda que a família de Ivan Dantas tenha chego nas primeiras fases da colonização, 

não foi possível obteremum lote nas proximidades das agrovilas e que contivessem solos mais 

férteis, chamados de ―roxo‖ (mais detalhes nas próximas seções). Nesse contexto, a família se 

constituíra como pioneira na colonização da vicinal 115 Sul, localizada a cerca de 10 Km da 

sede da cidade
3
. 

Questionado sobre a presença de comunidades indígenas no local, Ivan Dantas afirma 

que na época a Fundação Nacional do Índio - FUNAI havia os levado para o outro lado da 

floresta e que não mais habitavam aquela área. Por outro lado, “vez ou outra apareciam” mas 

“só mexiam se mexessem com eles primeiro”
4
. Tal informação é importante para se 

compreender os processos de territorialidade e desterritorialidade, afinal, sabe-se que antes da 

colonização “planejada” (ou dirigida) populações indígenas já habitam aquele espaço, 

desmatando pequenas áreas e cultivando pelo método de derruba e queima (MORAN, 1977). 

                                                           
2
 Este aspecto se deu como um incremento à partida da família ao território Amazônico, considerando que a 

militância política estava cada vez mais ameaçada nos grandes centros urbanos, uma vez que vigoravao Ato 

Institucional Nº 5, promulgado pela Ditadura Civil-Militar brasileira que governava o país a época. 
3
 Ainda haviam lotes nas proximidades das Agrovilas, mas tidoscomo pouco férteis à agricultura.  

4
 Os trechos demarcados com aspas dizem respeito a falas de Ivan Dantas. 
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Durante o período inicial na região, sua família teve grandes dificuldades de 

adaptação, tendo em vista que não tinham vínculo direto com o campo e o viam, em partes, 

como um expoente do atraso, especialmente seu pai, irmão e irmã. Segundo o antropólogo 

Emilio Moran (1977), isso se deve em razão de boa parte dos recém-chegados terem 

considerado a floresta como um obstáculo aos seus interesses e não terem conseguido 

reconhecer os seus recursos e os diferentes modos de explorá-los. Embora isso predominasse 

no ambiente familiar, Ivan Dantas e sua mãe se “apaixonaram” pelo rural, o vendo com 

enorme fascínio. 

Sobre este relato, Maria de Nazareth Baudel Wanderley discorre que em realidades 

como esta, em que o Estado foi promotor de políticas públicas de incentivo à formação de 

unidades familiares de produção, diversas consequências podem ocorrer. Dentre eles, a 

constituição de relações meramente financeiras no campo, com o transporte do pensamento 

empresarial do urbano para o rural e com isso a polarização entre as relações de capital e 

trabalho, ou seja, o estabelecimento da “clássica” empresa capitalista (WANDERLEY, 

2003). De acordo com Oliveira Neto (2013), foi com essa perspectiva que o PIN foi 

implantado. 

Wanderley (2003) destacaainda, que os produtos das ações dessa natureza não se dão 

de maneira única e homogênea, seja na dimensão social, política e/ou ideológica. Em outras 

palavras, mesmo que o ofício de agricultor/agricultora possa ser ensinado/aprendido em 

instituições de ensino/pesquisa/extensão, este trará consigo sua carga multidimensional, 

ligada a tradição, cujos fundamentos são dados pela centralidade da família, pelas formas de 

produzir e pelo modo de vida e ao potencial de adaptação às condições modernas de produzir 

e de viver em sociedade (WANDERLEY, 2003). 

Sendo assim, ao invés de se constituir uma unidade capitalista, se constituiu, na contra 

mão, uma unidade familiar, chamada por Martins (1980) de “terra de trabalho” (o antônimo, 

naturalmente, é chamado de “terra de negócio”). Esta, por sua vez, se caracteriza enquanto 

instrumento de não exploração do trabalho, pois sua propriedade recai a quem nela trabalha, 

isto é, os indivíduos são, concomitantemente, ―donos e trabalhadores‖ (MARTINS, 1980). 

Logo, seu escopo (mesmo diante de possíveis contradições) não se concentra no lucro, mas no 

trabalho familiar, com vias a garantirsua necessária reprodução socioeconômica.  

Após os primeiros anos, as ações do INCRA estavam cada vez menos recorrentes, 

dando a entender, a partir de 1976, que estava no momento das/dos colonos“caminharem com 
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as próprias pernas”
5
. As justificativas para essa movimentação podem se dá em função das 

inúmeras demandas as quais o instituto estava sendo requerido naquele dado momento da 

história, lideradas, principalmente, pelo avanço da luta pela terra em certas regiões do país e 

pelos constantes conflitos fundiários na região Norte(TOURNEAU; BURSZTYN, 2010), 

fazendo com que as atividades prioritárias do órgão governamental fossem remodeladas. 

Outro ponto fundamental deste período foi o aumento exponencial da cotação em 

torno da cultura
6
 do cacau (Theobroma cacao), alavancada pela forte crise produtiva que 

marcara as décadas de 50 e 60. Desse modo, em 1976, após a ampliação de seu campo de 

atuação e com prerrogativas que variavam da pesquisa à extensão rural e do ensino ao crédito 

agrícola, implantou-se na atual Medicilândiauma unidade da Comissão Executiva do Plano da 

Lavoura Cacaueira - CEPLAC (SANTOS, 1979). Segundo esse autor, a CEPLAC se 

credenciou a época como um dos órgãos de maior prestígio e relevância junto a agricultura 

brasileira
7
. 

 Em 1982, a família da senhora Cristiane Martins se desloca à Amazônia. Os motivos 

que fundamentaram a sua vinda aoPará se concentraram na busca por terras férteis à 

agricultura e por fatores familiares, ligados ao falecimento de seu avô em seu estado natal. 

Diferentemente de Ivan Dantas, a senhora Cristiane Martinsafirma que seu núcleo familiar 

não teve tantas dificuldades de adaptação ao território, em razão de suas origens serem 

fundamentalmente rurais, detendo, portanto, conhecimento prévio sobre a labuta inerente as 

atividades agrícolas. A grande problemática, contudo, congregava-se nas poucas 

oportunidades de educação formal ofertadas no âmbito da política de colonização, as quais 

possibilitavam as crianças estudarem somente até a 4ª (quarta) série do ensino fundamental. 

 Um símbolo importante marca a diferenciação entre os dois momentos históricos de 

migração da família de Ivan Dantas e de Cristiane Ferreira: as ações do INCRA no território. 

Como mencionado anteriormente, após 1976, o órgão governamental começou a dar sinais de 

distanciamento dos/das colonos/as. Em 1982, por sua vez, Ivan e Cristiane afirmam que o 

envolvimentodo instituto no cotidiano socioeconômico e produtivo dos recém-chegados era 

mínimo e/ou inexistente, isto é, sem a oferta de lotes gratuitose com o encerramento total das 

demais políticas de incentivo à permanência nas terras (vide discussões anteriores). 

 Diante desse contexto, a única forma que a família de Cristiane Ferreira encontrou 

para se estabelecer na região foi por meio da compra de um lote. Entretanto, por conta da 

                                                           
5
 Palavras de Ivan Dantas, obtidas por meio de entrevistas semiestruturadas. 

6
 O termo “cultura” faz referência a aspectos ligados à produção agrícola. 

7
 Suainfluência na vida das famílias e no contexto socioprodutivo da região serão discutidos nas próximas 

seções. 
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pouca disponibilidade de recursos financeiros, seu pai teve de trabalhar inicialmente como 

―meeiro‖ nos cultivos existentes na região
8
e a posteriori, com base na acumulação de capital, 

realizar a aquisição de suas próprias terras. 

A“meação” é a forma mais comum de contratação ou vínculo trabalhista na produção 

de cacau no território estudado (GIOVANAZ, 2017) e se dá basicamente no firmamento de 

parcerias(formais ou informais) com grupos e/ou trabalhadores individuais. Em geral, o dono 

da propriedade
9
 fica com metade da produção e o meeiro com a outra metade, sendo de 

responsabilidade do meeiroo manejo e os tratos culturais da cultura explorada. A partir da 

colheita, o proprietário se junta ao processo produtivo. Acomercialização, por outro lado, é 

realizada exclusivamente pelo proprietário. Normalmente é fornecido ao/s meeiro/s uma casa 

e fatores de produção, como insumos e equipamentos agrícolas 

 Seguindo essa lógica de trabalho e acumulação de capital, que a família de Cristiane se 

desenvolveu economicamente. Apesar de ter adquirido suas próprias terras, seu pai tardou a 

deixar o ofício de meeiro, pois via na integração desta atividadepara com as desenvolvidas no 

próprio loteuma maneira eficiente de alcançar maiores ganhos financeiros nas safras. 

3.1.2. CONSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA DE IVAN D. E CRISTIANE F. 

 Após um ano da chegada da família de Cristiane Ferreira à região, ela e Ivan Dantas se 

conhecem e passados pouco mais de um ano constituem família e passam a residir juntos no 

lote obtido pelos pais de Ivan Dantas (objeto deste estudo)
10

. Em 1986, nasce o primeiro filho 

do casal, Cristiano Martins Ferreira. Três anos após, em 1989, nasce o segundo, Fabrício 

Martins Ferreira e em 2001, por sua vez, uma filha, chamada de Daniela Martins Ferreira. 

Apesar da família ser composta por 5 componentes, tal força de trabalho não está 

plenamente disponível no lote. Isso ocorre devido os 2 filhos do casal terem se tornado 

adultos e terem mudado do lote para constituírem novas famílias. A filha, por sua vez, 

também se mudou do lote, com objetivo de se qualificar em outro município (Altamira). No 

entanto, as atividades agrícolas não são concentradas apenas em Ivan Dantas e Cristiane 

Ferreira, uma vez que o casal contavaaté o ano de 2018 com 3 meeiros no lote. 

Ao longo do tempo, muitos elementos marcaram a vida do casal nos aspectos 

familiares e econômicos. Em 1990, por exemplo, ocorre a separação dos pais de Ivan. Seu pai, 

cansado da morada na região, se separa de sua mãe e pede a ela a venda do lote e a divisão 

                                                           
8
Mais especificamente nos de cacau, chamados de “roças” na região. 

9
 Do ponto de vista legal, não seria adequado utilizar o termo “propriedade” para o conjunto dos lotes da região, 

no entanto, optou-se por emprega-lo em razão de ser esse o vocábulo local dos/das agricultores/as. 
10

 No meio rural, após a constituição de uma família, normalmente o casal passa a residir no lote da família do 

homem. 
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dos bens. Com isso, Ivan e suagenitora, não desejando sair da unidade de produção, que nela 

viveram e construíram valores, laços de pertencimento e do qual por muito tempo retiraram o 

sustento da família, propuseram ao pai a compra de suaparte,o que se efetiva em 1995. 

Outro ponto importante foi a saída em 1997 de Ivan Dantas e Cristiane Ferreira do 

lote, em razão do ingresso de Ivan Dantas no ofício de “atravessador” de cacau. Em um 

paralelo ao que fora analisado por Leite (2019), os/as atravessadores/assão caracterizados 

enquanto atrizes e atores sociais que buscam trocar dinheiro por mercadorias rentáveis. São 

trabalhadores/as autônomos que seconfiguram como intermediários na produção capitalista e 

não capitalista. Em 2003 é dado fim a essa ocupação por Ivan Dantas e o casal passa a se 

dedicar de maneira mais intensa às práticas agrícolas inerentes a sua unidade de produção. 

A partir dos anos 2000 se intensifica em Medicilândia e região uma escalada por 

cacau, fazendo com que a CEPLAC implementasse uma série de discussões junto a família 

estudada e aos demais produtores do fruto sobre a necessidade de se organizarem socialmente, 

com vistas a fortalecer a cadeia produtiva de base familiar da cultura, por meio aglutinação da 

produção, redução da participação de atravessadores e acesso a novos mercados. Desse modo, 

em 2006, Ivan Dantas, na qualidade de sócio fundador, participa da formação da primeira 

cooperativa de cacau orgânico de Medicilândia. 

 Em 2009, por meio da articulação entre agricultores, produtores rurais e autoridades 

políticas da região, foi possível se aprovar âmbito da Assembleia Legislativa do Pará - 

ALEPA a lei de criação do Fundo de Desenvolvimento da Cacauicultura do Pará - 

FUNCACAU, com objetivo de desenvolver as zonas de produção de cacau do estado e 

otimizar a eficiência de produção, comercialização, sustentabilidade e competitividade da 

cacauicultura regional. 

Nesse perspectiva, no ano de 2010, Ivan participa (novamente como sócio fundador), 

juntamente com outros/as 39 produtores/as de cacau, de uma outra sociedade de pessoas, 

sendo essa a Cooperativa Agroindustrial da Transamazônica – COOPATRANS, responsável 

pela gestão da primeira fábrica de chocolate genuinamente Amazônica, a ―Cacauway‖, 

construída com cerca de R$ 1.600.000,00 advindos do FUNCACAU (BRASIL, 2010; 

NUNES; BASTOS, 2018). 

 O empreendimento foi construído com a capacidade de processar 360 (trezentos e 

sessenta) toneladas de amêndoas por ano, sendo este um marco na região.Sua proposta, à 

época
11

,era de ser utilizada como ―vitrine‖ da qualidade das amêndoas dos/das agricultores/as 

                                                           
11

 Relatos da família pesquisada. 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

625 

da região, com vistas a escoar a produção, atrair investidores e requerer políticas públicas para 

o setor cacauicultor. Nunes e Bastos (2018) sustentam que a fábrica possibilitou aos 

agricultores a diversificação de sua produção, aliando a produção do chocolate a outros 

derivados. 

 A partir da conquista da agroindústria, diversas ―novidades‖ se aproximaram do 

município, advindas, principalmente, da visibilidade atraída pela fábrica (vide ALVES 

JÚNIOR, 2013; FONTES, 2013), proporcionando a Ivan Dantas e a Cristiane Ferreira, bem 

como a outros/as agricultores/as, participação individual e/ou em nome da cooperativa em 

inúmeros eventos de cunho nacional e internacional, a citar o Salão do Chocolate de Paris – 

França
12

 (2012 e 2013).Após dois anos, em 2015, Ivan Dantas é agraciadocom o prêmio de 

―Melhor Amêndoa‖ no Festival de Chocolate de Belém – PA (Brasil). 

Além de agricultor, Ivan Dantas passou a ocupar em 2013 a função de Presidente do 

Sindicato dos Produtores Rurais de Medicilândia – SPRs, com atuação junto aos Fóruns da 

Federação da Agricultura e da Pecuária do Pará – FAEPA, assim como representante do 

SPR‘s de Medicilândia no âmbito do Comitê Gestor do Plano de Desenvolvimento 

sustentável do Xingu - PDRS Xingu, dentre outras funções/ocupações. Atuou também como 

Secretário de Agricultura de Medicilândia (2012). Cristiane, por sua vez, além de agricultora, 

atuava como produtora de chocolate e derivados (geleia de cacau, mel de cacau, rapadura de 

cacau, trufas, dentre outros) e como instrutora no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – 

SENAR. 

 

3.2 ASPECTOS BIOFÍSICOS 

3.2.1 SOLO 

 Segundo Valente (2012), o município de Medicilândia possui ao longo da BR-230 

solos de alta fertilidade, do tipo Nitossolo Vermelho, chamado pela família Martins Ferreira e 

pelos demais agricultores de “terra roxa”. Há a ocorrência também do que é conhecido na 

região como “solos mistos”, que envolvem solos de média fertilidade, como do tipo 

Argilssolos Vermelhos. Em maior ocorrência encontram-se solos do tipo Latosso Amarelo, 

Argilosso Amarelo e Argilossolo Vermelho-Amarelo. Em menor ocorrência, encontram-se os 

solos do tipo Neossolo Litólico e Gleissolo Háplico (VALENTE, 2012). 

 Até o ano de 2017,as práticas agrícolas do agroecossistema eram realizadas sem o uso 

deagroquímicos, sendo o cultivo realizado de maneira orgânica, inclusive, com obtenção de 

                                                           
12

 Em 2013, o chocolate exposto em Paris por Ivan Dantas fora premiado como um dos mais qualificados do 

evento. 
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certificação. Porém, nas safras que antecederam 2018, mesmo comterras roxas, consideradas 

de alta fertilidade e com alta aptidão ao cultivo de cacau (VALENTE, 2012),ocorreu a 

redução na produtividade dos cultivos, chegando em algo próximo das300-600g por planta, 

quantidade bem inferior a outras safras e a outros/as agricultores. 

Por conta disso, em 2017, após a realização de análises químicas de solo, as quais 

indicaram baixos níveis de nutrientes essenciais ao desenvolvimetno do cacau, a família optou 

por realizar adubações artificais em algumas partes do pomar, em busca do aumento da 

produtividade e, naturalmente, de maiores ganhos financeiros, renunciando, de maneira 

consciente,as melhores cotações do fruto em cultivo orgânico, na perspectiva de que a 

―quantidade‖ obtida na produção convencional dirimisse as diferenças de valor. 

 

3.2.2 CLIMA 

 De acordo com Alves Júnior (2013), Medicilândia e, portanto, a unidade em estudo, 

detém algumas marcas do ponto de vista climático, como período chuvoso (dezembro a maio) 

e um período seco (junho a novembro). O total médio anual de chuvas situa-se em torno de 

2.200mm, com um déficit hídrico médio de 275mm no período seco do ano. A insolação 

média anual é de aproximadamente 1.520 horas, com temperatura médiade 26°C e amplitude 

térmica de 1,1°C entre a média dos meses mais secos e chuvosos do ano (ALVES JÚNIOR, 

2013). 

 Na estação seca, em função da alta sensação térmica, as temperaturas tornam-se 

bastante elevadas, as quais são agravadas pela pouca infraestrutura urbana e rural do 

município, provocando verdadeiras ―tempestades de poeiras‖ em momentos de grande fluxo 

rodoviário. No período chuvoso, o quadro se inverte e novamente é agravado pelas 

fragilidades da infraestrutura local, fazendo com que o tráfego de veículos e pessoas se torne 

bastante delicado nas vicinais e em trechos da rodovia BR-230, em cenários tenebrososque 

vão ao encontro das descrições históricas de Emílio Moran, realizadas na década de 70 

(MORAN, 1977). 

 

3.2.3 RECURSOS HÍDRICOS 

 O território o qual Medicilândia está inserido se encontra em uma espécie de 

conurbação entre as Regiões Hidrográficas do Xingu e do Baixo Amazonas, isto é, em 2 

(duas) das 7 (sete) Macro-Regiões hidrográficas do estado do Pará (SEMA, 2012).Há uma 

preocupação bastante latente sobre o uso e exploração dos recursos, bem como sua 

conservação e preservação no lote. 
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Nesse sentido, percorre pela unidade de produçãooafluente de um igarapé. Nas 

margens dessa área, não foi e não é permitido o desmatamento e nem a abertura da vegetação. 

Por conta de não haver no lote e nem no entorno a prestação de serviço público e/ou privado 

de abastecimento de água, a família e os demais membros da comunidade tiveram de 

construir suas próprias estratégias de solução da problemática existente. 

Desse modo, há cerca de 32 (trinta e dois anos) houve a compra coletiva de parte do 

lote de um vizinho, a qual detinha uma nascente de água em meio a uma serra. A compra se 

deu por meio de escambo: o proprietário se comprometeu em não alterar qualquer parte da 

área em que se encontrava o manancial e em troca disso recebeu cerca de 8.500 Kg (oito mil e 

quinhentos) de amêndoa de cacau. Assim, a alternativa desenvolvida fora ao encontro das 

concepções elaboradas por Braga (2011), que afirma ser de grande valia a contribuição das 

nascentes de água para o abastecimento doméstico das populações rurais difusas, pois se 

encontram próximas ao consumo, sob o controle deseus usuários e com custos 

consideravelmente baixos. 

Assim, enquanto não for possível superar o desafio de se universalizar o 

abastecimento de água no Brasil, sobretudoem relação ao atendimento a agricultores 

familiares isolados ou em pequenas comunidades rurais, as nascentes terão o potencial de 

atender as necessidades básicas desses sujeitos (BRAGA, 2011), desde que utilizadas com 

base em práticas conservacionistas de manejo, as quais foram identificadas na unidade 

familiar em estudo. 

 

3.2.4 RECURSOS VEGETAIS 

As primeiras culturas implantadas no lote se deram a partir de 1971, tendo a cultura do 

arroz(Oryza sativa) como pioneira, por incentivo da política de colonização. Todavia, Ivan 

Dantas relata que as sementes não detinham boa qualidade, o que foi agravado com a 

inexperiência de sua família para com a agricultura, levando a ruína dos primeiros plantios. 

Posteriormente, iniciaram o cultivo do feijão, entretanto, a partir das informações coletadas, 

devido a ocorrência de um grande Eclipsena década de 70,as roças foram perdidas.Segundo 

Bernardino (2020), fenômenos dessa natureza apresentam importante influência na 

agricultura. 

 A partir de 1976, a família de Ivan Dantas se insere no cultivo do cacau e avança na 

derrubada da mata, por incentivodo governo federal,na lógica do pacote 

“Pesquisa/Assistência Técnica/Suprimento de Insumo/Crédito” da CEPLAC, após recente 

instalação do órgão no atual município (AFONSO, 1979). No final da década seguinte (1987), 
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a família conquista acesso a crédito financeiro via banco público (Banco do Brasil e/ou Banco 

da Amazônia) (AFONSO, 1979) e progride nos cultivos da amêndoa, a consolidando como 

cultura principal de exploração agrícola do lote. 

 Entretanto, pouco tempo depois (1988), em razão da forte crise econômica que 

assolava o país, com destaque as hiperinflações, o valor contratado no financiamento 

anteriormente mencionado toma dimensões gigantescas, fazendo com que, mesmo que o lote 

fosse alienado, não restasse dinheiro suficiente para quitar a dívida junto ao banco. Todavia, 

com a Lei da Anistia de Dívidas do Cruzado (1988), foi suprimida a obrigatoriedade dos 

pequenos e médios produtores rurais de pagarem a correção monetária do Plano Cruzado e 

por conta disso a dívida foi quitada. 

 Desde então, o cacau se estabeleceu como cultura principal e mantém até o presente 

essa posição, ocupando cerca de 84% (70ha) de toda a extensão do lote
13

 e considerado de 

fundamental importância para o sustento da família, gerando excedente e renda. Todavia, 

segundo Cremonese e Schallenberger (2005), as unidades agrícolas familiares possuem 

elevado grau de diversificação, não se prendendo exclusivamente a culturas dominantes. 

Assim, outras 18 (dezoito) espécies vegetais com diferentes usosforam identificadas no 

agroecossistema (Tabela 01). 

Tabela 01: Espécies vegetais identificadas na unidade/sistema relação com as diferentes atividades agrícolas, 

usos e seus respectivos períodos de plantio e colheita. 

Nome 

Popular 

Nome Científico Atividade Uso Período de 

Plantio 

Período de 

Colheita 

Açaí Euterpe oleracea Agricultura / 

Extrativismo 

Alimentação fev/mar/abril set/out/nov/dez 

Acerola Malphigia glabra L. Agricultura Alimentação ** ** 

Banana Musa Agricultura Alimentação dez 14 meses pós-

plantio 

Biribá Rollinia deliciosa Extrativismo Alimentação * jan/jun 

Cacau Theobroma cacao Agricultura Comercialização 

Alimentação 

fev/ago Mai-ago 

Cajá Spondias mombin Extrativismo Alimentação * maio/jun 

Cebolinha Allium fistulosum Agricultura Alimentação ** ** 

Cheiro Verde Petroselinum crispum Agricultura Alimentação ** ** 

Goiaba Psidium guajava Agricultura Alimentação ** ago/set/out 

Ingá Inga edulis Agricultura 

Extrativismo 

Sombreamento 

Alimentação 

- - 

Inhame Colocasia esculenta (L.) Agricultura Alimentação Ago 180 dias pós-

plantio 

Jaca Artocarpus heterophyllus Extrativismo Alimentação * jan/jun 

                                                           
13

 Apesar do lote superar a porcentagem agricultável permitida no Código Florestal brasileiro à Amazônia, o 

mesmo encontra-se em situação legal, uma vez que as áreas foram abertas para cultivo antes de 2008 

econsideradas pela legislação vigente como ―Consolidadas”(Lei Nº 12.651, de 25 de maio 2012). 
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Laranja Citrus X sinensis Agricultura Alimentação ** mai/jun/jul/ago 

Mamão Carica papaya Agricultura Alimentação Jan/fev fev 

Manga Mangifera indica Extrativismo Alimentação * ago/set/out 

Milho Zea mays Agricultura Alimentação dez-mar mar-jun-ago 

Mogno Swietenia macrophylla 

King 

Agricultura Sombreamento - - 

Pimenta de 

Cheiro 

Capiscum spp. Agricultura Alimentação ** ** 

Sumaúma Ceiba pentandra Agricultura Sombreamento - - 

 

Fonte: Autores 

Legenda: *: por conta de ser extrativista, não se tem um período exato de plantio;**: plantio o ano todo; - : não 

se aplica. 

 Algumas culturas estão em fase de ―experimentação‖ por parte da família, sobretudo o 

açaí, em vista da crescente demanda pelo fruto. O principal projeto dos membros da unidade 

de produção se dá na possibilidade de estabelecimentode consórcios com o cacau, em vista do 

lote ser majoritariamente exploradocom esta cultura. 

 Como o cacau possui características de melhor adaptação e desenvolvimento em áreas 

de sombreamento, este é normalmente associado a outras espécies, como bananeira, 

seringueira, mognoe algumas leguminosas sem ou pouco valor econômico, com objetivo de 

promover o sombreamentoao pomar (da fasede implantação à produtiva). Tais arranjos 

produtivos são considerados por Silva Netto et al.(1999) como Sistemas Agroflorestais - 

SAFs. A sumaúma, ingá e o mogno são cultivadas na propriedade com esse objetivo (Tabela 

01). 

 As demais culturas, frutíferas e olerícolas, são utilizadas para produção de alimentos 

para a família e sem fins de comercialização. As olerícolas, por exemplo, são utilizadas para o 

preparo da alimentação diária. As frutíferas são utilizadas no preparo de sucos para enriquecer 

a dieta dos membros da família.Logo, essa forma de produção agrícola, também chamada de 

coprodução (VAN DER PLOEG, 2009), contribui positivamenteà segurança alimentar e para 

autonomia da unidade, pois possibilita o livre acesso a alimentos de qualidade e em 

quantidade dentro do lote, fortalecendo a reprodução socioeconômica da família e de suas 

projeções futuras, corroborando com as concepções elaboradas por Van Der Ploeg (2009), no 

que o autor chama de “Retroalimentação”. 

 

3.2.5RECURSOS ANIMAIS 

 De acordo com Tosetto, Cardoso e Furtado (2013), o componente animalé essencial 

aos sistemas de produção na agricultura. Com a integração desse elemento à dinâmica dos 

agroecossistemas, é possível, no mínimo, se evidenciar três importantes contribuições. 
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 A primeira diz respeito a produção de esterco, garantindo-sea sustentabilidade 

orgânica e econômica do sistema, através da mitigação e/ou eliminação da compra de 

produtos artificiais de origem fóssil. O segundo é em relação a diversidade na produção, pois 

os produtos de origem animal são ricos em proteínas e podem cooperar com a segurança 

alimentar da família e gerar renda através da venda do excedente. O terceiro, por sua vez, se 

expõe nas propriedades pouco tecnificadas, em que os animais podem contribuir na realização 

de tarefas do dia a dia (força de trabalho) (TOSETTO, E.; CARDOSO, I. M.; FURTADO, S. 

D. C., 2013). 

 No lote, porém, foi identificada baixa diversidade na integração desse componente ao 

restante do sistema. Há somente a criação de cerca de 15 (quinze) galinhas ―caipiras‖, com 

foco no autoconsumo, criadas livremente no envolto da casa. O método de criação é 

interessante, visto que as aves produzidas em sistemas mais naturais são submetidas a menos 

estresses do que aquelas nos sistemas de criação intensiva e sua carne é considerada mais 

saudável (BARBOSA et al., 2007). Por outro lado, a pouca diversidade animal pode ser um 

fator de modulação à maior e/ou menor sustentabilidade da unidade familiar de produção. 

Segundo Cristiane Ferreira, isso ocorre em função do diminuto tempo que o casal 

deteve nos últimos anos, considerando que ambos exerciam diversas atividades externas ao 

lote, mas que complementam a dinâmica do mesmo e contribuem para o êxito na reprodução 

social da família (vide a seção componente humano). 

 

4. Considerações Finais 

Na forma de acesso, permanência e ressignificação da terra, observou-se as ações do 

Estado brasileiro como fundamentais (direta e/ou indiretamente), através da implementação 

de políticas públicas de colonização, proporcionando a sua obtençãode maneira gratuita. Por 

outro lado, em parte dos casos, em vista da pouca eficiência na condução da política pública, 

fez-se necessário realização de transações comerciais. Questões ligadas a carga 

multidimensional da agricultura de base familiarfizeram com que os sujeitos envolvidos 

nessesprocessos ressignificassem o “valor” da terra/lote, a concebendo como de ―trabalho” e 

não de “negócio, divergindo do que fora aspirado para o projeto de colonização, contribuindo 

para o estabelecimento de relaçõescujos fundamentos são dados pela centralidade da família, 

pelas formas de produzir e pelo modo de vida. 

O cacau é o principal produto dos cultivos e essa importância se deve a diversos 

fatores (históricos, edafoclimáticos, comerciais). Porém, sua dependência representa um risco 

à reprodução socioeconômica da família, considerando a possibilidade real de infestação por 
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pragas, doenças, perdas de produtividade (como vem ocorrendo) e variações cambiais (o 

cacau é comercializado como Commodity). Por outro lado, os sujeitos da unidade de produção 

já iniciaram a implementação de estratégias de diversificação produtiva, sobretudo com a 

cultura do açaí. O solo, por sua vez, necessita de maior atenção, sobretudo nos aspectos de 

manejo (para além dos aspectos químicos), dando-se atenção também aos parâmetros 

biológicos de qualidade, como a biodiversidade, abundância e funcionalidade da microbiota 

associada às plantas, visando melhores índices de produtividade e sustentabilidade nas 

safras.Quanto asrelações do trabalho,a unidade pesquisada apresenta importantesvínculos de 

parentesco e parceria, sendo de responsabilidade (em maior ou menor proporção) dos 

membros da família e dos meeirosas atividades produtivas. Prevalece no lote uma divisão 

social do trabalho sustentada nas diferenças de sexo e entre proprietário e meeiro. 

 Por fim, tal como observado por Batista (2009) ao estudar unidades familiares de 

produção no Nordeste Paraense, a família de Ivan Dantas e Cristiane Ferreira é quem organiza 

e realiza o trabalho na terra, juntamente com parceiros (meeiros), sofrendo variações ao longo 

das diferentes fases de seu ciclo de reprodução socioeconômica, não podendo ser analisados 

de maneira independente. Sua interrelação é o ponto fundamental para a compreensão de seus 

modos de [re] produção e para atuação efetiva e exitosa dos/das agentes do desenvolvimento 

rural. 
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Área Temática IV: Agroecologia, Agricultura Familiar Camponesa e Soberania Alimentar 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

Com o intuito de conhecer as distintas realidades da agricultura familiar e de assumir a função de 

futuros profissionais o Estágio Supervisionado do Curso de Agronomia foi realizado, compreendendo 

em um momento de vivência dos discentes nos estabelecimentos rurais, para a experiência de troca de 

conhecimento entre discentes do curso e os sujeitos do campo. Dessa forma, o objetivo do trabalho é 

apresentar a dinâmica das atividades agrícolas da propriedade e as relações de trabalho dos 

agricultores familiares da região de Igarapé-Açu no Pará.A coleta de informações ocorreu através de 

entrevista semiestruturada orientada por um Termo de Referência (TDR) construído durante a 

preparação para a imersão no meio rural. Como resultado, a vivencia proporcionou a consciência e 

reflexão crítica acerca do modo de produção dos agricultores familiares que dependem da produção 

para manutenção de sua renda, acarretando na utilização excessiva de insumos e defensivos, tornado a 

produção onerosa e insustentável. Por conta disso, é essencial a compreensão holística sobre a 

agricultura familiar buscando alternativas adequadas e sustentáveis ao seu sistema de cultivo.     

 
Palavras-Chave: Estágio Supervisionado, Agricultura Familiar, Agroecossistema. 

 
Abstract  

In order to know the different realities of family farming and to assume the role of future 

professionals, the Supervised Internship of the Agronomy Course was carried out, comprising in a 

moment of experience of students in rural establishments, for the experience of exchange of 

knowledge between students course and field subjects. Thus, the objective of the work is to present the 

dynamics of the farm's agricultural activities and the work relationships of family farmers in the 

Igarapé-Açu region in Pará. The information was collected through a semi-structured interview guided 

by a Term of Reference (TDR) ) built during preparation for immersion in rural areas. As a result, the 

experience provided awareness and critical reflection about the mode of production of family farmers 

who depend on production to maintain their income, resulting in the excessive use of inputs and 

pesticides, making production costly and unsustainable. Because of this, it is essential to have a 

holistic understanding of family farming, seeking suitable and sustainable alternatives to their farming 

system. 

Key words: Supervised Internship, Family Farming, Agroecosystem. 
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1. Introdução 

O meio rural amazônico caracteriza como uma realidade bastante diversificada com 

relações complexas. E a agricultura familiar está muito presente em todo o país, e 

consequentemente na Amazônia, é uma atividade que carrega consigo tradições, heranças 

culturais e características bem marcantes.  

O conceito de agricultura familiar regulamentado a partir do decreto da Lei 11.326, de 

2006, define algumas características necessárias para o reconhecimento do agricultor familiar 

e empreendedor familiar rural e são definidas da seguinte forma: (I) ―Não detenha, a qualquer 

título, área maior do 4 (quatro) módulos fiscais; (II) ―Utilize predominantemente mão de obra 

da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento‖; 

(III) ―Tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu 

estabelecimento ou empreendimento‖; e (IV) ―Dirija seu estabelecimento ou empreendimento 

com sua família‖. 

Além disso, o pensamento central é a de que o agricultor familiar seja o sujeito social 

que tenha o controle sobre as suas tomadas de decisões, tenha relações com a terra onde 

produz e mora e o principal de tudo, que ele se sinta parte do estabelecimento como sendo a 

sua identidade.  

Dentro da lógica do modelo de desenvolvimento adotado para o campo, voltado à 

modernização tecnológica em produtos agrícolas de exportação, o conjunto de agricultores 

passa a ser classificado quanto ao tamanho de suas áreas e de sua produção, divididos em 

pequenos, médios e grandes. No entanto, no Brasil existe a predominância de dois modelos, 

em estreita correlação: Agricultura Camponesa e de Subsistência
14

 e Agricultura Familiar 

Moderna
15

 (ALTAFIN, 2007). 

 Em ambos, o estudo ressalta a manutenção da predominância da mão-de-obra familiar 

enquanto estratégia, mesmo onde há a presença do trabalho contratado, e a busca incessante 

pelo acesso estável a terra como condicionante ainda presente na capacidade de reprodução da 

família. 

No cenário da agricultura brasileira destaca-se o agricultor familiar, um importante 

ator social da agricultura moderna, que alinha os conhecimentos tradicionais, passados de 

                                                           
14

A agricultura de subsistência se caracteriza pela utilização de métodos tradicionais de cultivo, realizados por 

famílias camponesas ou por comunidades rurais. Essa modalidade é desenvolvida, geralmente, em pequenas 

propriedades e a produção é bem inferior se comparada às áreas rurais mecanizadas. Contudo, o camponês 

estabelece relações de produção para garantir a subsistência da família e da comunidade a que pertence 

(BUAINAIN, ROMEIRO, 2003). 
15

 O desenvolvimento da agricultura familiar moderna requer o apoio de um conjunto de serviços técnicos 

especializados, além de equipamentos apropriados à sua escala e sistemas de produção (BUAINAIN, 

ROMEIRO, 2003). 
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geração em geração, com as técnicas atuais de produção e vida em sociedade. Fato que 

contribui não só para o desenvolvimento econômico do país como favorece também o 

desenvolvimento sustentável (LIMA, 2020) 

Existem também outros estudos que classificam a agricultura familiar quanto a seu 

grau de tecnificação ou capitalização, como por exemplo, agricultura familiar de subsistência, 

de baixa tecnificação e com poucos recursos e a agricultura moderna com um aparato técnico 

maior e com maior capitalização. Há de se levar em considerações todas essas características, 

uma vez que a agricultura familiar apresenta diversos tipos de características que variam com 

as regiões e países, pois estas são diretamente influenciadas pelos costumes e culturas, bem 

como o grau de desenvolvimento local. 

Com o intuito de conhecer as distintas realidades da agricultura familiar e de assumir a 

função de futuros profissionais os Estágios Supervisionados do Curso de Agronomia foram 

inclusos no desenho curricular, compreendendo em um momento de vivência dos discentes 

nos estabelecimentos rurais, para a experiência de troca de conhecimento entre discentes do 

curso e os sujeitos do campo e que acontece no estabelecimento rural, seja da agricultura 

familiar ou empresarial, atendendo os pressupostos a qual está inserido (eixos). 

Assim, o Eixo Norteador do Estágio Supervisionado II (Agroecossistemas 

Amazônicos e Trabalho) tem por objetivo geral compreender os principais elementos dos 

agroecossistemas amazônicos e trabalho no campo, de maneira a ter capacidade de 

diagnosticá-los e de intervir, considerando as realidades sociais, culturais e ambientais. 

Partindo da premissa de que é a partir da integração entre teoria e prática, da interação entre 

os estudantes e a realidade dos agricultores, e da sensibilização do estudante, que surgem os 

resultados, mesmo que muitos sejam de longo prazo, onde se espera que o estudante passe a 

atuar em sua própria realidade, transformando-a (BATISTA, 2020). 

Tendo como objetivo contribuir para a formação profissional, oportunizando exercitar 

o confronto entre teoria e realidade, de modo a inseri-lo no âmbito da realidade regional, 

conduzindo-o a uma participação ativa e efetiva na produção do conhecimento, além de 

possibilitar sua iniciação na prática metodológica da pesquisa e da extensão (PPC, 2017). 

Para Freire (2002), ultrapassar os muros significa promover uma formação que 

possibilite uma visão ampla do ambiente social, reconhecendo e considerando peculiaridades 

de cada contexto. Dessa forma, objetiva-se com o trabalho apresentar o que foi observado 

durante a vivência, a dinâmica das atividades agrícolas da propriedade e as relações de 

trabalho dos agricultores familiares da região de Igarapé-açu no Pará. 
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2. Metodologia 

A vivência de campo ocorreu no período de 18 a 25 de novembro de 2019, no 

estabelecimento agrícola familiar ―Sitio São Raimundo‖ na travessa da angulação, zona rural 

do município de Igarapé-Açu localizado na região do salgado no estado do Pará - Brasil, o 

município possui uma população de 37.753 habitantes segundo estimativa do IBGE (2017), 

com altitude média de 50 metros. A propriedade se encontra a cerca de sete quilômetros da 

sede do município, onde nela reside o agricultor Bil e sua mãe Dulce. 

A coleta de informações ocorreu através de entrevista semiestruturada orientada por 

um Termo de Referência (TDR) construído durante a preparação para a imersão no meio 

rural,  no momento que antecedeu o estágio houve a abordagem de oficinas teóricas com os 

discentes do curso de Agronomia do sétimo semestre que serviram de suporte para a 

construção de ferramentas baseadas em Verdejo (2002). 

A abordagem teórica ocorreu em três momentos em sala de aula. No primeiro 

momento, houve a palestra ―Trabalho Rural e suas Implicações‖ como um espaço de 

formação critica a cerca das relações de trabalho no campo, abordando um referencial teórico 

da realidade regional. O segundo momento foi a formação teórica sobre ―Agroecossistemas 

Amazônicos e suas Dinâmicas‖, com abordagem dos principais elementos constituintes e suas 

interligações, e a visão de multidimensionalidade na região. 

O terceiro momento ocorreu com a oficina de ―Indicadores para análise dos Sistemas 

de Produção‖ que abordou as dimensões social, econômica, ambiental e produtiva no âmbito 

dos estabelecimentos agrícolas. Fazendo uso de todo o aporte teórico das formações e levando 

em consideração o aprendizado das disciplinas estudadas em semestres anteriores, os 

discentes desenvolveram suas metodologias e ferramentas para o diagnóstico no período de 

vivência no campo. 

 

3. Resultados/Discussões 

3.1 Agroecossistema 

A travessa da angulação é uma via rural com diferentes estabelecimentos agrícolas 

presentes, a agricultura familiar local possui diferentes atividades agrícolas com processos 

dinamizados para o preparo da área de cultivos agrícolas. As relações de trabalhos entre 

homens e as mulheres demonstram papéis diferentes que em alguns estão sobrepostos, 

caracterizando como fundamentais dentro da organização do estabelecimento e do núcleo da 

família.  
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A propriedade foi adquirida pelo agricultor a cerca de doze anos atrás, mas o mesmo 

só está presente na localidade há apenas cinco anos. Anteriormente, toda a área de cultivo era 

roça tradicional de corte e queima de mandioca por um período de sete anos. O 

estabelecimento agrícola só possui presença de sistemas de cultivos e uma área total de 2,5 

hectares, e atualmente está dividida em área de mata secundária, a casa, o quintal, a área de 

consórcio mamão x pimentinha, área de pimenta do reino, o maracujazeiro novo, o 

maracujazeiro velho, área de consorcio mamão x pimenta do reino e uma área de roça de 

macaxeira em estado de descanso, caracterizando uma pequena propriedade rural com 

elevado grau de atividades agrícolas ativas e dinâmicas (figura 1). 

 
Figura 1: Mapeamento das diferentes áreas de uso do solo da propriedade. 

Fonte: Google Earth (2019) elaborado pelos autores. 

 

A agricultura na amazônia que sempre foi associado a uma agricultura "migratória" de 

derruba e queima com pouca estabilidade territorial e diversidade agronômica, predomina 

atualmente uma tendência de diversificação crescente dos sistemas de produção agrícola. Pelo 

menos em grande parte do Pará, essa diversificação implica também uma estabilização 

relativa de grandes segmentos das diversas formas de agricultura familiar na terra firme, na 

várzea e no estuário (HURTIENNE, 2008). 

Com exceção da roça, todos os sistemas de cultivos possuem irrigação por mangueira 

santeno, no qual a irrigação é feita em turnos de regas pré determinados pelo próprio 

agricultor, não havendo qualquer amparo técnico em justificativa pela determinação do tempo 

de irrigação para cada área. E os cultivos recebem adubação por cama aviaria e pelo adubo 

químico NPK 10-28-20, onde o agricultor segue dosagens de aplicação para cada cultivo 
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recomendadas por outros agricultores da região. Além de realiza a aplicação de defensivos 

químicos onde ele segue recomendação dos comerciantes dos produtos. 

Dessa forma, pode-se observar que o estabelecimento agrícola carece de orientações 

técnicas adaptadas, após analise sistêmica de seu sistema de cultivo. Pois Rocha (2020) em 

sua pesquisa aponta que a utilização de assistência técnica resultou em um acréscimo 

estatisticamente significativo na renda dos agricultores atendidos, o que evidencia a 

efetividade das ações de ATER enquanto instrumento de geração de renda. 

Assim, entender a dinâmica territorial é condição para elaborar uma estratégia sólida 

de desenvolvimento tecnológico, que priorize os temas que lhe são mais caros e que também 

considere as tendências de curto e médio prazos(DIDONET, 2020). Proporcionando uma 

rentabilidade em sua produção de forma sustentável.  

Além disso, depreende-se também,que o Estado deve desenvolver ações e políticas 

públicas voltadas a esse segmento, de modo a promover a proteção dos seus direitos relativos 

à cidadania, para que, assim, essas pessoas possam continuar suas práticas tradicionais em 

consonância com o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, ao mesmo tempo 

em que ajudam a conservar os recursos naturais presentes no ambiente amazônico (LIMA, 

2020). 

 

3.2 Trabalho no Estabelecimento Agrícola 

As transformações ocorridas no espaço agrário brasileiro, com o advento da 

modernização, afetaram  pequenas e médias propriedades rurais, uma vez que a agricultura 

comercial modernizada, concebida a partir de políticas que forjaram o modelo agroexportador 

brasileiro, promoveu um processo de concentração de capital e da propriedade no meio rural 

fazendo com que o pequeno produtor rural ocupasse um lugar marginalizado do ponto de 

vista das políticas públicas, constituindo-se num segmento social impossibilitado de 

desenvolver suas potencialidades, enquanto forma social de produção. Nesse contexto, tem 

sido constante a adoção de diferentes estratégias sociais e econômicas pelas unidades de 

produção rural familiares, o que tem viabilizado sua inserção na sociedade capitalista 

(MESQUITA; MENDES, 2012). 

Seguindo este raciocínio, as ferramentas metodológicas utilizadas para o 

levantamento dos dados desse estudo foram de acordo com as atividades desenvolvidas no 

agroecossistema, para identificar as culturas que são cultivadas e em que tempo ao longo do 

ano são realizadas (VERDEJO 2006). 
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A força de trabalho presente na propriedade é o agricultor, a sua mãe e um tio, onde 

esse tio recebe uma remuneração por diária/serviço. A maior parte das atividades 

desenvolvidas na propriedade está voltada para todos os sistemas de cultivo, exceto a 

pimenta-do-reino e macaxeira que possuem o seu ciclo produtivo mais longo (figura 2). O 

irmão de dona Dulce (mãe) contribui na realização das atividades da propriedade, ele soma 

bastante à força de trabalho ali exercida, em troca eles lhe dão uma quantia pelo seu trabalho 

realizado, além de fornecer as alimentações diárias, existindo aí uma parceria e uma relação 

de harmonia, mutualidade e inter-relação entre a família. 

Figura 2: Calendário Sazonal da família ao longo do ano de 2019. 

Fonte: Autores. 

 

Outra ferramenta utilizada foi o calendário de trabalho que constitui na elaboração 

participativa de um esquema gráfico no formato de calendário, no qual se faz a distribuição 

das principais atividades desenvolvidas nos subsistemas tais como: adubação, irrigação, 

colheita, entre outros (figura 3). O objetivo da ferramenta é visualizar e compreender a 

dinâmica das atividades e suas variações ao longo do ano (VERDEJO, 2006). 

Figura 3:Calendário de trabalho ao longo do ano de 2019 

 

CALENDÁRIO SAZONAL 

Culturas Jan

. 

Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Agos. Set. Out. Nov. Dez 

Maracujá             

Mamão             

Pimenta 

doce 

            

Pimenta do 

reino 

            

Macaxeira             

CALENDÁRIO DE TRABALHO 

Culturas Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Maracujá Produção 

de mudas 

Plantação e 

adubação 

Adubação e controle 

químico 

Irrigação Colheita Produção 

de 

mudas 
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Fonte: autores. 

 

Os cultivos anuais são todos direcionados ao mercado, por conta disso existe intenso 

manejo nas áreas principalmente de adubação e controle químico, sendo realizado compra de 

insumos constantemente.  

Isso pode ser explicado devido o modelo do agronegócio e dos interesses da indústria 

dos produtos agroquímicos, a liberdade de escolha sobre qual tipo de agricultura o trabalhador 

rural deseja ter, e assim ficam submissos a imposição das práticas do mercado agrícola. E 

então, os agricultores se veem obrigados a continuar trabalhando da mesma forma, por 

acreditar que não existem alternativas que ao mesmo tempo sejam mais saudáveis para o 

homem e para o ambiente e financeiramente rentáveis (ANINGER, 2017). 

A falta de um prévio planejamento financeiro e o alto custo de produção, junto ao 

baixo valor dos seus produtos são alguns dos problemas condicionantes a manutenção da 

atividade agrícola da propriedade. A dependência de veículos de frete para transporte da 

produção e as variações de preços do mercado são as maiores dificuldades enfrentadas na 

comercialização dos produtos agrícolas. 

Uma alternativa de fortalecimento para o agricultor é a participação em algum 

empreendimento solidário coletivo, como cooperativas ou associações que trouxesse mais 

meios de independência logística, e um mercado mais seguro. 

Esses empreendimentos econômicos têm suas relações sociais e funcionamento 

associados aos princípios de autogestão, confiança, solidariedade, cooperativismo e 

transparência. Com o intuito de incentivar o agricultor a aumentar a quantidade, diversidade e 

qualidade dos seus produtos. Além disso, tendo a garantia de renda e trabalho, o que permite 

uma autonomia e investimentos estruturais nas suas propriedades (FIGUEIREDO, 2020). 
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Plantação e 
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Manutenção Adubação, controle 
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Produção 
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Pimenta 

doce 

Produção 

de mudas 

Plantação Colheita  Irrigação Produção de 

mudas 

Pimenta 

do reino 

Capina e 

plantação 

Adubação e controle químico Secagem Manutenção 

Macaxeira Colheita Manutenção Plantação 
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3.3 Comercialização 

A comercialização é predominante realizada na Ceasa - Centrais de Abastecimento 

do Estado do Pará e com alguns comerciantes da capital Belém, distante 124 quilômetros, o 

transporte da produção é realizado por meio de veículos fretados, que acontece 

periodicamente ao longo do ano (figura 4). Os preços destes produtos também acompanham 

os valores do mercado. O gasto com o transporte e com os insumos para produção, acabam 

que tornando os produtos menos rentáveis. 

Figura 4: Fluxo monetário ao longo do ano de 2019. 

 

Fonte: autores. 

Visto isso, uma alternativa para o agricultor familiar é buscar canais de 

comercialização como associações\cooperativas e feiras livres que estão se tornando um 

mecanismo de venda muito relevante para o cenário atual, de declínio de políticas públicas 

para a agricultura familiar, além de proporcionar um contato mais direto com o atravessador 

final e, permite planejar uma venda em direção às diretrizes da economia solidária e do 

comércio justo. Essas relações comerciais expõem negociações mais horizontais e uma 

participação mais ativa na qualidade do meio e das próprias condições de trabalho 

(FIGUEIREDO, 2020). 

Sem dúvida a comercialização de produtos oriundos das atividades agrícolas possui 

um papel muito importante para agricultura familiar, contribuindo tanto para o seu 

fortalecimento quanto para a sobrevivência da família do agricultor, uma vez, que a venda da 

produção agrícola trás para esta família, uma garantia de renda, seja ela, complementar, 

parcial ou total. 

 

 

FLUXO MONETÁRIO 

Culturas Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Maracujá             

Mamão             

Pimentinha 

Doce 

            

Macaxeira             

Pimenta do 

reino 
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4. Considerações Finais ou Conclusão 

A vivência possibilitou a oportunidade de imersão dentro do cotidiano da família de 

agricultores podendo vivenciar a sua rotina de serviços diários foi possível compreender o 

significado do trabalho para estes agricultores. Além de, proporcionar consciência e reflexão 

crítica acerca do modo de produção dos agricultores familiares que dependem da produção 

para manutenção de sua renda, acarretando na utilização excessiva de insumos e defensivos, 

tornado a produção onerosa e insustentável. Por conta disso, é essencial a compreensão 

holística sobre a agricultura familiar buscando alternativas adequadas e sustentáveis ao seu 

sistema de cultivo. 
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Resumo 

O solo é fundamental para o ecossistema terrestre, exercendo também uma multiplicidade de funções e 

suas variações no que se refere às propriedades físico-químicas e biológicas do solo, sendo importante 

seu estudo. Assim, este trabalho objetivou comparar atributos físicos e químicos de um solo de 

Sistemas Agroflorestal e uma área de reflorestamento, em Tailândia, PA. As análises foram 

conduzidas no laboratório de Solos do IFPA Campus Castanhal, em junho de 2016. Coletou-se de dez 

a quinze pontos de amostragem por gleba, a uma profundidade de 0-20cm das duas áreas do estudo.  

Os resultados demonstraram que não há diferença significativa entre os valores pH e também nas 

análises físicas, das respectivas áreas. O teor de Al
3+

 da área reflorestada é maior comparado ao do 

solo do SAF. O teor P da área de SAF apresentou-se alto em relação a área de reflorestamento. Os 

valores de UG apresentaram diferenças expressivas, e a UV das duas áreas manifestaram diferenças 

relevantes. Por meio dessas análises pode-se compreender como os tipo de manejos interferem 

na qualidade dos solos. 

Palavras-Chave: Sustentabilidade, Agroecologia, Fertilidade do solo. 

 
Abstract 

The soil is fundamental for the terrestrial ecosystem, also exercising a multiplicity of functions and its 

variations with regard to the physical-chemical and biological properties of the soil, being important 

its study. Thus, this work aimed to compare physical and chemical attributes of a soil from 

Agroforestry Systems and a reforestation area, in Thailand, PA. The analyzes were carried out in the 

Soil laboratory of the IFPA Campus Castanhal, in June 2016. Ten to fifteen sampling points were 

collected per plot, at a depth of 0-20 cm from the two areas of the study. The results showed that there 

is no significant difference between the pH values and also in the physical analyzes, of the respective 

areas. The Al3 + content of the reforested area is higher compared to that of the SAF soil. The P 

content of the SAF area was high in relation to the reforestation area. The values of GU showed 

significant differences, and the UV of the two areas showed significant differences. Through these 

analyzes it is possible to understand how the types of management interfere in the quality of the soils.  
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1. Introdução 

O solo é um componente fundamental do ecossistema terrestre, exercendo funções 

importantes, com ênfase no suporte da produção de biomassa, relevante para sustentação da 

vida humana e animal.Ele é o principal substrato utilizado pelas plantas para o seu 

crescimento e disseminação, destacando-se pela sua multiplicidade de usos, e 

consequentemente, suas mudanças, no que se refere às propriedades físicas, químicas e 

biológicas (BOWD et al., 2019; CAMPOS, 2020).Esta tríade de propriedade énecessária para 

a compreensão de padrões de ecológicos e de estado do solo, pois, elas são respostas de 

acordo com manejo empregado no mesmo, esta manipulação pode ser otimizada, de modo a 

garantir que, mesmo sob ações antrópicas, o desenvolvimento sustentável seja possível 

(KEESSTRA et al., 2016). 

O uso da terra é necessário para o desenvolvimento rural, todavia, a exploração 

realizada de maneira errônea acarreta em consequências. O exercício do desmatamento de 

práticas não conservacionistas, provocam degradações ambientais, como as reduções 

exponencial de espécies, afetando a dinâmica das populações de plantas e animais, 

empobrecendo o solo e comprometendo a regeneração natural (COSTA et al., 2018). 

NaRegião Amazônica, pautas de como melhor utilizar os solos de maneira sustentável estão 

sendo muito debatidas, visando a qualidade e preservação deste recurso. 

 Cabe ressaltar a Amazônia possui uma biodiversidade extremamente rica e esse fator 

também se aplica aos tipos de solo, isso é um reflexo dos fatores de formação como relevo, 

geologia, clima, bióticos e feições da paisagem, caracterizada por uma região sedimentar 

(VALE JÚNIOR et al., 2011). Por exemplo, têm-se os solos de terra firme, que estão 

presentes em grande parte e são considerados pobres em nutrientes, ácidos e com baixa 

capacidade de troca de cátions (NETA; NISHIWAKI, 2018). Logo, para a melhoria e 

sustentabilidade dos solos é fundamental considerar o efeito das práticas empregadas, uma 

vez que, estas interferem na fertilidade e no equilíbrio dos ecossistemas (RESENDE et al., 

2019). 

Uma alternativa importante é a implantação de sistemas agroflorestais (SAFs). Estes 

sistemas têm apresentando vantagens com seus estabelecimentos, como aumento da 

infiltração de água no solo, controle da erosão, aumento do macro e microfauna do solo, 

aumento da resistência de cultivos ao ataque de pragas e doenças, redução da degradação do 

solo e diminuição da pressão sobre as áreas de florestas (HOMMA, 2013). 
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Estes sistemas são exemplos de sistemas de cultivo de espécies mistas que aumentam 

a "biodiversidade planejada" em comparação com as monoculturas, com efeitos funcionais na 

"biodiversidade associada", considerando os processos de como a natureza funciona. A 

estrutura do solo e a estabilidade dos agregados nesses sistemas podem ser melhoradas sob 

linhas de árvores e levar a heterogeneidade espacial nas características do microhabitat 

benéfico do solo (MARSDEN et al., 2020). 

Ademais, além de melhorar propriedades físicas, químicas e biológicas de 

agroecossistemas, eles pautam-se na ideia de sustentabilidade, pois comportam, ―a melhor 

utilização da terra e da mão de obra, menor intensidade de manejo do ecossistema, 

manutenção/aumento dos níveis de biodiversidade, melhoria da fertilidade dos solos‖, 

marcando a melhoria das condições de maior autonomia dos agricultores envolvidos 

(VASCONCELOS et al., 2016, p.76). Sendo assim, têm-se na implantação de SAFs uma 

ótima alternativa para o reflorestamento de ecossistemas degradados e para o fortalecimento 

da socioeconomia da rural da Agricultura familiar.  

Esse estudo se justifica pela importância da disseminação acadêmica de dados que 

validem os efeitos de SAFs na melhoria de condições do solo, bem como no estímulo de 

novos estudos nesse âmbito e a essencialidade de análises químicas e físicas que ajudem em 

futuras decisões visando sua proteção e conservação desses ambientes, afim de 

tornaragroecossistemas mais sustentáveis. Diante a contextualização, este artigo tem como 

objetivo comparar atributos físicos e químicos de um solo de SAFs e uma área de 

reflorestamento, em um agroecossistema da agricultura familiar em Tailândia – PA.  

 

2. Metodologia 

Os solos analisados foram analisados de dois subsistemas de um estabelecimento rural, 

um de reflorestamento e uma área de SAF, localizados na zona rural de Tailândia, Nordeste 

Paraense(Figura 1), a comparação auxilia no entendimento das diferenças que resultam dos 

manejos e do histórico da área (LIMA et al., 2015). OSAFs em questão já está estabelecido e 

possui 16 anos, o sistema de reflorestamento está inserido há 2 anos, com base nos princípios 

de SAFs. Destaca-se que a implantação desses sistemas foi indicada por profissionais da 

Assistência Técnica Rural (ATER), recebida com empolgação pelos agricultores donos dos 

sistemas, os mesmos já percebem muitos benefícios socioeconômicos e na biodiversidade 

funcional. 
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Figura 1.  Mapa de localização do município de Tailândia Pará. 

Fonte: Autores, 2020. 

O clima local é quente e úmido, tipo Af (Köppen), com   média   anual   pluviométrica   

de   2.590 mm e temperatura média anual de 28°C. A vegetação predominante é do tipo 

floresta equatorial subperenifólia densa.  Já o relevo predominante na área é o plano e suave 

ondulado com solo de classe Latossolo Vermelho Amarelo distrófico sua a estrutura varia de 

fraca pequena e média granular no horizonte A e bloco subangular no horizonte B, são 

considerados fortemente ácida com valores de pH da ordem de 3,6 a 5,2, textura argilosa (teor 

de argila 440 g kg
-1

 solo), a região é caracterizada por altas taxas de precipitação 

pluviométrica(RODRIGUES et al., 2016). 

As duas coletas aconteceram no mês de maio de 2016. Após identificar as duas 

diferentes áreas, o procedimento usado para a coleta foi a amostra composta, ou seja, para 

cada talhão do agroecossistema foram coletadas em ―ziguezague‖ cerca de 10 amostras 

simples de 0-20 cm, que foram misturadas e resultaram em uma amostra composta por 

talhão/ano. 
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Os solos coletados foram submetidos às análises químicas e físicas sob a metodologia 

da EMBRAPA (2011). Os Elementos químicos analisados foram: CTC (Capacidade de Troca 

de Cátions – Ca
2
+ Mg

2
+ e Al

3+
), Potencial de Hidrogênio (pH), Nitrogênio (N), Fósforo (P), 

Cálcio (Ca), Cálcio e Magnésio (Ca
2
+ Mg

2+
), Carbono Orgânico (matéria orgânica), e 

Alumínio (Al), e os elementos físicos analisados foram: Densidade de Partículas (DP), 

Umidade Gravimétrica (UG) e Umidade Volumétrica (UV).  

As análises foram conduzidasno laboratório de Solos do Instituto Federal do Pará – 

Campus Castanhal, no ano de 2016. As análises foram submetidas à Análise de variância pelo 

teste de Tukey a 5% de significância. 

 

3. Resultados/Discussões  

Os resultados obtidos através da análise química do solo da área reflorestada e da área 

deSAFs revelaram que não houve diferença significativa entre as análises de pH das 

respectivas áreas.Esses valores são considerados por Giuliani e Kaminski (2015), numa 

classificação agronômica, como bons, pois estão situados em uma faixa de pH entre 5,5 e 6,0 

(Tabela 1; Tabela 2). 

Percebe-se ainda uma pequena elevação do pH na área de SAF quando comparado 

com a área de reflorestamento, esta elevação pode ser explicada pela incorporação e 

decomposição da matéria orgânica que foi depositada no solo durante esses 16 anos. Em 

estudo Silva et al., (2006), relata que a ascensão do pH é diretamente influenciada com a 

forma de manejo que é empregada no solo.  

 

Tabela 1. Resultados da Análise Química. 

ÁREA PROFUNDIDADE pH N C MO P Ca Ca+Mg Al 

 
Cm H2O % g kg

-1
 mg/dm

3
 ----------- cmolc/dm

3
 ------------- 

RFT¹ 0-20 5,09 0,04 2,76 4,75 0,93 0,95 1,13 0,48 

SAF² 0-20 5,36 0,07 4,5 7,77 44,21 1,68 3,15 0,23 

1
RFT – Reflorestamento; ²SAF - Sistema Agroflorestal. 
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Tabela 2. Análise de Variância dos Resultados da Análise Química. 

Área pH N P Ca Ca+Mg Al MO C 

RFT 5.09000 a 0.04250 b 0.93750 b 0.95000 b 1.12500 b 0.47500 a 4.75500 b 2.75500 b 

SAF 5.35500 a 0.07000 a 44.21750 a 1.67500 a 3.15000 a 0.22500 b 7.76500 a 4.50250 a 

* Médias seguidas por letras distintas diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 

O teor de Al
3+

 (tabela 1), também associado a acidez do solo, da área reflorestada é 

maior quando comparado ao do solo do SAFs, mesmo assim os dois teores são classificados 

por Giuliani e Kaminski (2015) como muito baixos em razão de estarem abaixo que 

0,5cmolc/dm3. As análises apresentaram diferença significativa (tabela 2) para os teores de 

acidez trocável. A área reflorestada foi um campo de produção de arroz, o que explicar a 

acidez, pois, houve sucessivas queimadas da floresta nativa, outra possibilidade é de que solos 

podem ser naturalmente ácidos em função da própria pobreza em bases do material de origem 

(VIEIRA, 2016). 

Em um estudo que comparou as diferenças de uma área de pastagem degradada e outra 

de floresta nativa, indicaram pH com diferença significativa. Essa diferença nos dois 

ambientes é decorrente ao manejo que essas áreas sofreram ao longo de décadas de uso, tais 

como calagens e adubações periódicas. O pH das áreas apresentou acidez elevada (pH < 5), 

no entanto, a área sob pastagem teve valores ligeiramente superiores nas profundidades 

amostradas. Os autores do trabalho discutem que em ambientes nativos Amazônicos, a baixa 

fertilidade dos solos em relação ao pH, pode ser justificada pela ocorrência de queimadas 

periódicas durante o período seco do ano, sendo que tal ocorrência influencia diretamente na 

perda de nutrientes e matéria orgânica por lixiviação, devido à não cobertura do solo 

(CAMPOS et al., 2015). 

Houve diferença significativa entre os teores de Ca
2+

 + Mg
2+

, sendo o maior valor 

atribuído ao solo do SAFs, devido ao menor valor de Al
3+

, já que são inversamente 

proporcionais. O teor de Ca
2+

 + Mg
2+

 do solo da área reflorestada é estimado por Cravo et al. 

(2010) como baixo em consequência de ser menor que 0,2 cmolc/dm
3
, enquanto o solo do 

SAF é posto como médio por se encontrar entre 2,1 e 6,0 cmolc/dm
3
. 

Os valores de Al
3+

 e Ca
2+

 + Mg
2+

da área reflorestada, mostraram-se com baixa 

disponibilização das bases e elevada acidez, já o teor de P (tabela 1) da área reflorestada, de 

acordo com Cravo et al. (2010), é baixo por ser menor que 10 mg/dm³ ao passo que para a 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

652 

área do SAF é considerado alto por ser maior que 30 mg/dm³, e as análise de variância para 

esse parâmetro apresentaram diferença significativa (tabela 1). Esses valores são parecidos 

com trabalho de Matos et al. (2012), também realizado sob condições similares.  

As análises de variância dos teores de carbono (C) e Matéria Orgânica (MO) também 

apresentaram diferença significativa, e os valores da área de reflorestamento são classificados 

como baixos, menores que de 8 g kg 
-1

 (GAMA, 2004). A perda de nutrientes do solo pode 

acontecer por diversos motivos entre eles osmanejos anteriores do processo de recuperação 

serem inadequados, como a própria queima, que além de contribuir para a emissão de gases 

do efeito estufa, traz inúmeros problemas relacionados a matéria orgânica do solo (MO), 

alterando negativamente os seus atributos físicos e químicos (COSTA, 2015). 

É de extrema importância, que em solos em processo de recuperação, seja mantida a 

palhada, para o auxílio da manutenção da umidade e da MO. Deve-se ter a consciência de que 

o retorno de MO e de nutrientes para o solo florestal se dá através da produção e 

decomposição da serapilheira, sendo esta considerada o meio mais importante de 

transferência de nutrientes essenciais para o solo. Há uma dinâmica funcional na ciclagem 

biogeoquímica em ecossistemas florestais (sejam eles nativos ou implantados), onde, 

proporciona melhorianos atributos químicose físicos do solo (HOLANDA et al., 2017; 

BELLO et al., 2020). 

As análises de N diferiram significativamente, e o maior teor de N é do solo da área do 

SAF, isso se deve a maior disponibilidade de MOS. Lorensini et al. (2014) confirma a 

afirmação anterior quando descreve que os solos, arenosos, com baixo teor de matéria 

orgânica lhes confere baixa capacidade de fornecimento de nitrogênio (N). A área de 

reflorestamento apresentou P baixo e K baixo. 

Nas análises físicas, a DP foi maior para área de SAFs em comparação com área de 

reflorestamento. Este resultado, de acordo com Freitas et al. (2001), está correlacionado a 

compactação do solo influenciada pelo fluxo de maquinários e/ou pessoas, assim como, o 

sistema de uso e manejo do solo. Nas análises de variância os valores da DP não se 

diferenciaram significativamente (tabela 3). 

 

Tabela 3. Resultados da Análise Física. 

Área DP UG UV 
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RFT 

Kg dm
-3

 g g
-1

 

 

2,57 1,6 4,09 

SAF 2,6 1,16 3,03 

 

Os valores UG entre RFT e SAFs apresentam diferenças expressivas. A UG foi maior 

para área reflorestada, isto pode ter ocorrido devido às árvores de grande porte 

evapotranspirarem mais que as de pequeno porte, por causa, principalmente, do sistema 

radicular mais profundo, fazendo com que o perfil do solo tenda a perder umidade 

(BACELLAR, 2006). 

Com a observação dos dados é possível perceber que a UV apresentou menores 

índices para área de SAFs, com diferenças relevantes estatisticamente. Estes dados são 

complementados com o que é observado por Freitas et al., (2013), o qual relata como sendo a 

menor umidade observada em áreas com diferentes estruturas foliares, pois, maior parte da 

precipitação é interceptada pela copa das árvores, interferindo sobre a quantidade de água que 

chega ao solo efetivamente. 

 

4. Conclusão 

Por meio das análises químicas foi possível verificar que a acidez do solo nessas áreas 

apresentou-se como moderadamente ácido, não havendo diferença significativa entre as duas 

análises, enquanto os teores de P disponível no SAF foram mais alto em relação aos da área 

reflorestada. As duas áreas apresentaram o nutriente K baixos. 

Nas análises físicas, as variâncias dos valores da DP não se diferenciaram 

significativamente, já as análises estatísticas, entre RFT e SAFs, para os valores de UG 

apresentam diferenças expressivas, sendo maior em RFT. A UV analisada nas duas áreas 

expressaram diferenças relevantes. 
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Resumo 

O fósforo é um elemento mineral essencial para as plantas, sendo constituintes de uma enorme gama 

de biomoléculas, dessa forma, é um dos responsáveis pela melhoria do desempenho agronômico das 

culturas. Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência da adubação 

termofosfatada no cultivo orgânico do coentro no nordeste paraense. O experimento foi realizado no 

IFPA- campus Castanhal. O delineamento experimental foi em blocos casualizados (DBC), o coentro 

foi semeado em vasos de 5 litros, tendo como substratos: 1º - 100% de húmus de minhoca (S100); 2º - 

50% areia branca + 50 % de húmus de minhoca (S50); e 3º - 75% areia branca + 25% de húmus de 

minhoca (S25). A adubação termofosfatada se deu em cinco níveis: T0- tratamento controle 0 grama / 

Vaso; T1- 8,8 gramas de termofosfato / Vaso (equivalente a 150 kg de P2O5 ha
-1

); T2- 11,7 gramas de 

termofosfato / Vaso (equivalente a 200 kg de P2O5 ha
-1

); T3- 14,7 gramas de termofosfato / Vaso 

(equivalente a 250 kg de P2O5ha
-1

)  e T4- 17,6 gramas de termofosfato / Vaso (equivalente a 300 kg de 

P2O5 ha
-1

). Cada um dos cinco níveis teve 3 repetições, formando assim, um fatorial experimental de 

3x5, totalizando 45 vasos experimentais, distribuídos em 3 blocos, e cada bloco com 15 vasos. Após 

40 dias do semeio, foram analisados Comprimento de Parte Aérea (CPA); Matéria Seca da Parte Aérea 

(MSPA); e Matéria Seca da Parte Radicular (MSPR). Nos testes estatísticos, os dados foram 

submetidos ao teste de análise de variação (ANOVA) através do teste F, teste de comparação de 

médias Scott Knott e regressão linear através do teste t, todos a 5% de significância. Os programas 

computacionais utilizados foram o Sisvar e o Microsoft Excel. O substrato que melhor interagiu com a 

adubação termofosfatada foi o S100. A dose máxima de eficiência do termofosfato, através da 

interação com o S100, para a cultura do coentro foi de 1,075 kg ha
-1

equivalente a 172 kg de P2O5 ha
-1

 

do produto. 

 
Palavras-Chave: vermicompostagem, adubação fosfatada, Coriandrumsativum L., fósforo. 

 

Abstract 

Phosphorus is an essential mineral element for plants, beingconstituentsof a huge range 

ofbiomolecules, thus, one of the responsible for improvingtheagronomic performance ofcrops. In 

thissense, this work aimed to evaluate the efficiency of thethermophosphate fertilization in 

theorganiccultivationofcoriander in northeastof Pará. The experiment wascarried out atthe IFPA - 
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Castanhal campus. The experimental design was in randomized block (RBD), thecorianderwassown in 

5-liter pots, having as substrates: 1º - 100% wormhumus (S100); 2º - 50% whitesand + 50% 

wormhumus (S50); and 3º - 75% whitesand + 25% wormhumus (S25). The 

thermophosphatefertilizationtookplace in fivelevels: T0- treatmentcontrol 0 gram / Vessel; T1- 8.8 

gramsofthermophosphate / Vessel (equivalentto 150 kg ofP2O5ha
-1

); T2- 11.7 

gramsofthermophosphate / Vessel (equivalentto 200 kg ofP2O5ha
-1

); T3- 14.7 

gramsofthermophosphate / Vessel (equivalentto 250 kg ofP2O5ha
-1

) and T4- 17.6 

gramsofthermophosphate / Vessel (equivalentto 300 kg ofP2O5ha
-1

). Eachofthefivelevelshad 3 

repetitions, thusformingan experimental factorialof 3x5, totaling 45 experimental vessels, distributed 

in 3 blocks, andeachblockwith 15 vessels. After 40 daysofsowing, thefollowingwereanalyzed: 

Lengthof Air Part (CPA); DryMatterof Air Part (MSPA); andDryMatterof Radicular Part (MSPR). In 

thestatisticaltests, the data weresubmittedtothevariationanalysistest (ANOVA) throughthe F test, Scott 

Knott meancomparisontestand linear regressionthroughthe t test, allat 5% significance. The computer 

programs used were Sisvar and Microsoft Excel. The substrate that 

bestinteractedwiththethermophosphatefertilizationwasthe S100. The maximumefficiency dose 

ofthermophosphate, throughinteractionwith S100, for corianderculturewas 1,075 kg ha-1 equivalentto 

172 kg ofP2O5ha
-1

oftheproduct. 

 
Keywords: vermicomposting, phosphatefertilization, CoriandrumsativumL., phosphorus. 

 

 

1. Introdução 

No nordeste paraense, em plantios de hortaliças sobre sistema de cultivo orgânico, a 

deficiência de nutrientes, em especial o nitrogênio, é uma problemática recorrente. Pela 

demanda desse elemento em relação ao seu curto tempo de desenvolvimento, adubos como 

húmus de minhocas e compostagem precisam de quantidades de 40 a 50 T ha-1 para obtenção 

de uma mediana colheita(CAVALCANTE, 2015). Uma das soluções de melhoria desse 

cenário, seria o estímulo da proliferação de bactérias fixadoras de nitrogênio de vida livre, 

como as Azotobacter, através de adubação termofosfatada (PRIMAVESI, 1980). 

O fósforo é constituinte de inúmeras moléculas, como o DNA, RNA, membrana 

plasmática entre outros (MARSCHENER,2002), essenciais para proliferação dessas bactérias. 

Ao mesmo tempo, a fixação biológica do nitrogênio requer grandes quantidades de ATP 

(TAIZ et al, 2017), havendo grande demanda desse elemento nesse processo. 

Solos tropicais, como os do nordeste paraense, também são ricos em óxidos e 

hidróxidos de ferro e alumínio, moléculas de grande reatividade com o fósforo, tornando-o 

insolúvel, diminuindo a disponibilidade para as plantas (RESENDE et al, 2011). A 

deficiência de fósforo solúvel também causa diminuição dos microrganismos do solo e de sua 

diversidade (FOREST & SCOTT, 2010), gerando baixa fertilidade dos solos. 

 Outra dificuldade decorrente, em especial às folhosas, é a deficiência de nitrogênio 

móvel, quando cultivadas com adubação orgânica. Cavalcante (2015), em experimentos com 

olerícolas de ciclo curto, como o coentro, demostrou que há limitação quanto a absorção desse 

nutriente. Para Botelho et al (2007), culturas como o coentro no estado do Pará necessitam de 
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90 kg de nitrogênio solúvel em adubação de cobertura. Comparadas com outras culturas, as 

hortaliças folhosas absorvem relativamente menor quantidades de nutrientes, porém, são 

consideradas exigentes em adubação, em função de sua alta demanda nutricional em relação 

ao seu tempo de vida curta (OLIVEIRA et al, 2004), uma demanda desafiadora em atender 

com a adubação orgânica. 

Em decorrência disso, o coentro, por ser uma cultura de ciclo curto, exigente em 

nitrogênio, e tendo um grande apreço da população paraense, se torna uma opção empírica 

para a averiguação dessa dinâmica dos solos da região. No Estado do Pará esse vegetal é 

comercializado juntamente com a cebolinha e a chicória, vendida em maços, conhecido 

popularmente como cheiro verde. Muito utilizado na região Norte e Nordeste, o cheiro verde 

é um tempero indispensável no preparo culinário, principalmente os de origem proteico 

animal (FILGUEIRA, 1982 & LEAL et al., 2005).  

Uma das estratégias que pode ser utilizada para melhorar a absorção dos nutrientes 

pelo coentro é o estímulo do crescimento radicular via adubação termofosfatada. Esse tipo de 

adubo, são rochas, como a Apatita, submetidos a tratamento térmico para a solubilização do 

fósforo contido nos constituintes minerais, como o YOORIN,  um adubo não higroscópico, e 

totalmente solúvel em ácido cítrico, recomendado para agricultura orgânica (YOORIN®, 

2019).   

No que diz respeito às plantas, para Primavesi (2016), raízes abundantes e bem 

desenvolvidos são indicativos de grande produtividade e menor risco de insucesso na 

atividade. O fósforo participa da arquitetura da raiz, estimula o acúmulo de carboidrato 

radicular, na formação de micorrizas e na idade da raiz (PRADO, 2014). 

O fósforo também é um estimulante da micro vida do solo, pois é a matéria prima de 

biomoléculas essenciais para a vida, como os ácidos nucléicos e ATP, fazendo com que o 

nitrogênio imobilizado no solo seja biologicamente mobilizado (MOREIRA & SIQUEIRA, 

2006 & PRADO 2014). 

Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo avaliar a adubação termofosfatada no 

cultivo orgânico do coentro no nordeste paraense. 

 

2. Metodologia 

O experimento ocorreu no setor de olericultura do IFPA – Campus Castanhal, na 

cidade de Castanhal- Pará, localizada nas coordenadas geográficas de latitude 1°17'52.38" Sul 

e longitude 47°57'3.38" Oeste de Greenwich, a uma distância de 68 quilômetros de Belém, a 

capital estadual. A cidade possui uma extensão territorial de 1.029,300 km², uma população 
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estimada em 200.793 habitantes (IBGE, 2019). Pertencente à microrregião de Castanhal e a 

Região Metropolitana de Belém (Figura 01). 

Figura 01: Mapa de Localização de Castanhal 

 

 
Fonte: Narusawa (2019). 

O ensaio foi realizado no período chuvoso do clima amazônico (Figura 02), entre os 

meses de dezembro de 2019 a janeiro de 2020, sendo colhido com 40 dias após o semeio. O 

clima da cidade de Castanhal segundo a classificação de Köppen e Geiger é Af (tropical 

equatorial) com uma pluviosidade média anual de 2432 mm (CLIMATE, 2019). 

Figura 02:Dados do clima de Castanhal durante o experimento (novembro/2019-fevereiro/2020) 

 

 
Fonte: INMET (2020). 
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As sementes de coentro utilizadas foram orgânicas, da cultivar Verdão. Segundo a 

ISLA Sementes (2003), a variedade Verdão, desenvolvida na década de 80, foi resultado do 

cruzamento de várias linhagens do coentro nacional Palmeira e de seleções realizadas durante 

vários ciclos, possuindo folhas verde-escuras brilhantes, altura média de 30 a 40 cm, com um 

ciclo variando de 35 a 45 dias, com uma produtividade variando de 12 a 15 toneladas de 

folhas por hectare, ou seja, 1,2 a 1,5 kg  m
-2

.Os substratos utilizados foram o húmus de 

minhoca puro, e o composto de húmus de minhoca com areia branca homogeneizados. 

O vermicomposto utilizado teve como procedência, o esterco bovino e restos de 

vegetais decompostos por minhocas (Eugenia foetida), produzidas no setor de olericultura do 

IFPA - Campus Castanhal Tabela (01). 

 

Tabela 01 – Análise do Húmus de minhoca utilizado no experimento 

 

 

 

Fonte: Laboratório Terra (2018). 

 

A areia branca, classificada como solos podzóishidromórficos (EMBRAPA, 2009), foi 

adquirido em uma loja de material de construção da cidade. O termofosfatoutilizado foi o 

YOORIN MASTER®, sua composição química descrito na rotulagem é: 16% de P2 O5 

emsolução de ácido cítrico a 2%; 18% de Ca; 7% de Mg; 0,1% de B; 0,05% de Cu; 0,3% Mn; 

10% de Si e 0,55 de Zn (YOORIN®, 2019), Sendo que,este produto possui 12 vezes mais 

fósforo que o húmus de minhoca. 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados (DBC), o coentro foi 

semeado em vasos de 5 litros, tendo como substratos: 1° - 100% de húmus de minhoca 

(S100); 2° - 50% de areia branca + 50 % de húmus de minhoca (S50); e 3° - 75% de areia 

branca + 25% de húmus de minhoca (S25). A adubação termofosfatada deu se em cinco 

níveis: T0- tratamento controle 0 grama / Vaso; T1- 8,8 gramas de termofosfato / Vaso 

(equivalente a 150 kg de P2O5 ha
-1

); T2- 11,7 gramas de termofosfato / Vaso (equivalente a 

200 kg de P2O5 ha
-1

); T3- 14,7 gramas de termofosfato / Vaso (equivalente a 250 kg de P2O5 

ha
-1

)  e T4- 17,6 gramas de termofosfato / Vaso (equivalente a 300 kg de P2O5 ha
-1

). Cada um 

dos cinco níveis teve 3 repetições, formando assim, um fatorial experimental de 3x5, 
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totalizando 45 vasos experimentais, distribuídos em 3 blocos, e cada bloco com 15 

vasos.(Figura 03). 

Figura 03: Delineamento em blocos casualisados dos vasos 

 

 
Fonte:Autores (2019). 

 

Para Sousa et al (2011), a recomendação de melhor desempenho agronômico sobre a 

densidade do coentro, foi de 7,5 gramas de sementes por metro linear, sendo assim, foram 

plantados 2,25 gramas de sementes por vaso. Após 40  dias (Figura 04), período em que o 

coentro termina seu estádio vegetativo (FILGUEIRA, 2003), foram realizadas aferições do 

Comprimento de Parte Aérea (CPA); Matéria Seca da Parte Aérea (MSPA); e Matéria Seca da 

Parte Radicular (MSPR) (Figura 05). 

Figura 04: Coentro após 40° dia de plantio                     Figura 05: Preparo para aferição do Coentro 

 

     
 Fonte:Autores (2019).                                                        Fonte:Autores (2019). 

 

Os dados obtidos foram submetidos a análise estatística através dos testes de análise 

de variação (ANOVA) pelo  teste F, teste de comparação de médias Scott Knott e regressão 
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linear através do teste t, todos a 5% de significância. Os programas computacionais utilizados 

foram o Sisvar e o Microsoft Excel. 

 

3. Resultados/Discussões 

Comprimento de Parte Aérea (CPA) 

Na Figura 06, observa-se os valores médios dos tratamentos para o parâmetro do 

Comprimento da Parte Aérea (CPA) em função das doses de temofosfato. A aplicação de 

P2O5 influenciou significativamente o CPA, havendo interação entre os níveis de adubação e 

os substratos. Pelo método estatístico, pode-se ajustar modelos matemáticos para o 

comportamento do coentro em função das dose de adubação. O substrato que melhor interagiu 

com o termofosfasto e influenciou no crescimento da planta foi o S100. O nível mais alto de 

incremento através da dosagem de temofosfato, pelo cálculo do ponto máximo da função 

modelada, foi de 30,86 cm e sua dose respectiva foi de 106,33 g m
-2

 de termofosfato. 

Figura 06: Linha resposta das Doses de Termofosfato em função do Comprimento de Parte Aérea (CPA) 

 

 
Fonte: Autores (2019). 

 

Bezerra et al (2018), avaliando o efeito da aplicação de adubação verde derivado da 

gliricídia (Gliricídia sepium) sobre o rendimento do coentro, constatou altura aproximado de 

30 cm, sendo o melhor resultado avaliado entre os tratamentos de adubação orgânica, com 

isso, notou-se equidade entre o adubo verde e o termofosfato, sendo que, a gliricídia é uma 

fonte rica em nitrogênio, de fácil mineralização, pois,  possui baixa relação entre carbono e 
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nitrogênio (C/N). Pode-se aferir  que o termofosfatoatingiu os mesmos patamares de altura de 

planta. 

Para Santos (2009), ao avaliar o desempenho do coentro cv. Verdão, no município de 

Altamira-PA, em período chuvoso, sobre a dosagem de adubação solúvel (N:120 gramas m
-2

; 

P: 216 gramas m
-2

; K: 24 gramas m
-2

), verificou altura de 22,1cm, médias inferiores ao 

incremento máximo do termofosfato. Comparando-se os dados, observa-se que o 

termofosfatopossibilita o aumento das expressões  agronômicas, sugerindo menores perdas de 

nutrientes pelas chuvas amazônicas e/ou possui marcha de absorção mais adequadas para a 

cultura.  

 

Matéria Seca da Parte Aérea (MSPA) 

Na Figura 07, observa-se os valores médios dos tratamentos para o parâmetro da 

Matéria seca da Parte Aérea (MSPA) em função das doses de termofosfato.A aplicação de 

P2O5 na forma termofosfatada influenciou significativamente a MSPA somente no substrato 

S100, não havendo interação dos substratos S50 e S25 com as doses de adubação, constatando 

que não houve significância estatística entre as doses crescente de termofosfato  e os valores 

aferidos de MSPA, dessa forma, os modelos matemáticos encontrados, não se ajustaram ao 

nível de 5% significância.  

Figura 07: Linha resposta das Doses de Termofosfato em função do Rendimento da Matéria Seca da Parte Aérea 

(MSPA) 

 
Fonte: Autores (2019). 
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Fonte: Autores (2019). 

 

 

Em um ambiente com limitação de nutrientes, no caso dos substratos S50 e S25, e por 

se tratar de um experimento em vasos de 5 litros, houve contenção da expansão radicular 

(Figura 08), sugerindo limitação no acúmulo de nutrientes. Primavesi (2016), descreve a 

expansão radicular como diagnostico de produtividade, identificando desde problemas de 

compactação do solo a deficiência aguda de nutrientes. Para São José &Castilho (2016), o 

transplantio de plantas em vaso, se faz necessário quando ela não se desenvolve mais e/ou 

necessita de mais espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o substrato S100, pode-se ajustar de forma estatística o modelo matemático ao 

comportamento do coentro em função das doses de adubação. O patamar limite de incremento 

através da dosagem de temofosfato, pelo cálculo do ponto máximo da função modelada, foi 

de 81,60 g m
-2

de MSPA e sua dose respectiva foi de 107,5 g m
-2

 de termofosfato. Oliveira et 

al (2004), constataram expressiva produtividade do coentro em comparação a produção local 

de sua região, através da adubação fosfatada solúvel em solos com baixo nível de fósforo, no 

entanto, dose acimas de 112 kg ha
-1

 de P2O5 solúvel, proporcionaram queda na altura das 

plantas e no rendimento de massa verde.   

Para  Taizet al (2017), à medida que a disponibilidade e a absorção do nutriente 

continuam a aumentar, é alcançado um ponto no qual uma adição posterior de adubação não é 

mais relacionada a aumentos no crescimento ou na produtividade, mas é refletida somente nas 

concentrações aumentadas nos tecidos vegetais, a planta entra na chamada curva de zona 

tóxica, havendo declínio de todo funcionamento fisiológico e produtivo.  

Figura 08: Limitação da expansão radicular do coentro 
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Nesse contexto, a adubação termofosfatada também proporcionou o mesmo fenômeno 

de decréscimo, todavia, percebe-se que a dose de aplicação do termofosfato é maior, 

demostrando níveis de saturação dos tecidos e de toxidez menores, se comparados com 

Oliveira et al (2004), somente havendo decréscimo a partir de 172 kg ha
-1

 de P2O5 

termofosfatada, dessa forma, pressupõe-se mais segurança alimentar ao consumidor final do 

produto. 

 

Matéria Seca da Parte Radicular (MSPR) 

Na Figura 09, observa-se os valores médios dos tratamentos para o parâmetro Matéria 

Seca da Parte Radicular (MSPR) em função das doses de termofosfato. A aplicação de P2O5 

na forma de termonofosfato influenciou significativamente o MSPR, havendo interação entre 

os níveis de adubação e os substratos. Pelo método estatístico, pode-se ajustar modelos 

matemáticos para o comportamento do coentro em função das doses de adubação. O substrato 

que melhor interagiu com o termoformasto e influenciou no MSPR foi o S100. O nível de 

máximo incremento através da dosagem de temofosfato, pelo cálculo do ponto máximo da 

função modelada, foi de 11,33 g m
-2

 , sendo a dose respectiva de adubação 98,12 g m
-2

 de 

termofosfato. 

Figura 09: – Linha resposta das Doses de Termofosfato em função do Rendimento da Matéria Seca da Parte 

Radicular (MSPR) 

 
Fonte: Autores (2019). 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

666 

Verificou-se também o incrementocom significância estatísticado sistema radicular, 

pelo uso do termofosfato para os substratos S50 e S25, constatando a melhoria do 

aproveitamento do substrato pela planta, mesmo de forma confinada nos vasos de 5 litros. 

Nesse sentido, pressupõe-se que solos com baixo teor de matéria orgânica, alto teor de areia e 

baixa fertilidade, podem ser otimizadas com o uso da adubação termofosfatada em culturas 

olerícolas como o coentro, pois, promovem o crescimento do sistema radicular, ocasionando 

maior exploração do solo e de seus nutrientes.  

Para Taizet al (2017) a capacidade das plantas de obter água e nutrientes minerais do 

solo está relacionada à capacidade delas de desenvolver um sistema de raízes extensas e 

variadas (capacidade de secretar ânions inorgânicos, simbioses micorrízicas, entre outros). As 

raízes são o elo fundamental entre a parte aérea e a rizosfera,  indo ao encontro do que foi 

observado no experimento em questão . 

 

Substrato 

Nas figuras 06, 07 e 09, os resultados demostraram que o substrato S100foi o que 

melhor interagiu com o termofosfato, através do teste de médias Scott-Knott em todas as 

variáveis analisadas.A diluição do vermicomposto com areia branca nos substratos S50 e S25, 

ocasionaram perdas de rendimento das variáveis analisadas, sendo condizente com o que 

dizEmbrapa (2009), onde é referido que a areia branca é um solo PodzólicoHidromórfico, 

extremamente pobre de elementos nutritivos e quimicamente inativo, com ausência de argila, 

matéria orgânica e ferro, apresentando coloração esbranquiçada. Este fato foi propositalmente 

imposto para o coentro, para se avaliar a melhoria da produção, através da adubação 

termofosfatada, com menores quantidades de adubação orgânica.  

Nos substratos S50 e S25, onde apresentavam  solos com alto teores de areia, baixo 

teor de matéria orgânica e baixa fertilidade, semelhantes ao do nordeste paraense, a adubação 

termofosfata melhorou a arquitetura do sistema radicular, sendo um ponto extremamente 

positivo para a cultura, como visto anteriormente, todavia, constatou-se que o platô máximo 

de incremento do termofosfato se fez somente com o condicionamento do adubo orgânico, o 

húmus de minhoca, sendo um fator indispensável para a máxima produção de olerícolas como 

o coentro, pois potencializa a adubação termofosfatada, como visto no substrato S100, onde 

doses crescentes de termofosfato, proporcionaram os máximos incrementos estatisticamente 

significativos do experimento. 

Botelho et al (2020), descrevem que, enquanto os fertilizantes minerais são 

melhoradores das características químicas do solo, os orgânicos atuam mais como 
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condicionadores físicos do solo, de modo que ambos se complementam. Deste modo, 

demostra-se que solos arenosos são altamente dependentes de adubação orgânica para a 

elevação máxima de sua produção, mesmo sobre altas concentrações de fósforo, como 

demostrado nos substratos  S50 e S25, onde apresentavam até 300 kg de P2O5 ha
-1

, e mesmo 

assim, não poderão atingir máximos índices agronômicos da cultura. 

 

4. Considerações Finais ou Conclusão 

A adubação termofosfatada proporcionou aumento do comprimento e ganho de massa 

da parte aérea, assim como o aumento do sistema radicular do coentro sobre condições de 

adubação orgânica, e em pleno índice de alta pluviosidade, condição bastante desfavorável a 

produção de hortaliças no nordeste paraense.  

Nos substratos S50 e S25, onde apresentavam  solos com alto teores de areia, baixo 

teor de matéria orgânica e baixa fertilidade, semelhantes ao do nordeste paraense, a adubação 

termofosfatada conseguiu melhorar o sistema radicular, sendo sugerido, a viabilidade 

agronômica da utilização do termofosfato para o cultivo do coentro nessa região. No entanto, 

para o alcance do platô máximo de incremento da adubação termofosfata, se faz necessário o 

condicionamento do solo com adubação orgânica.  

O substrato que melhorinteragiu com a adubação termofosfatada foi o S100. A dose 

máxima de eficiência do termofosfato, através da interação com o S100, para a cultura do 

coentro foi de 107,5 g m
-2

, equivalente a 1.075 kg ha
-1

 ou 172 kg de P2O5 ha
-1

 do produto. 
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Área Temática:Agroecologia, Agricultura Familiar Camponesa e Soberania 
 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

Esta pesquisa faz um estudo sobre a pós colheita do jambu, tendo em vista sua importância para a 

região Amazônica, sobretudo para o estado do Pará, pois é fonte de sustento para os agricultores 

familiares que cultivam e comercializam nos mais diversos canais de comercialização. A pós colheita 

e comercialização representa o fechamento de um ciclo produtivo, momento importante para o 

produtor tendo em vista o retorno econômico, ao mesmo tempo crítico, pois a perecibilidade do jambu 

é muito alta, levando a perdas caso não seja comercializado logo. Na perspectiva de conhecer esse 

processo, a pesquisa visa relatar a forma como os agricultores do nordeste paraense estão colhendo e 

comercializando seus produtos, para isso utilizou-se de métodos participativos e caminhada 

transversal, sendo realizada por meio de uma caminhada linear, que percorre um espaço geográfico 

com várias áreas de uso e recursos diferentes, outra ferramenta utilizada para adquirir os dados foi à 

entrevista semiestruturada. Dessa forma, o resultado foi um diagnóstico sistematizado de como é o 

processo de pós colheita e comercialização do jambu dos agricultores dessa região.   

 

Palavras-Chave: Acmella oleracea[(L.) R. K. Jansen; Hortaliça;Transição agroecológica 

 

Abstract 

This research does a study on the post harvest of jambu, in view of its importance to the Amazon 

region, especially for the state of Pará, because it is a source of sustenance for family farmers who 

grow and market in the most diverse marketing channels. Post-harvest and commercialization 

represents the closure of a production cycle, important moment for the producer in view of the 

economic return, that runs through a geographic space with several areas of use and different features, 

another tool used to acquire the data was the semi-structured interview. In this way, the result was a 

systematized diagnosis of how is the process of post harvest and commercialization of jambu of 

farmers in this region. 
 

Keywords: Acmella oleracea[(L.) R. K. Jansen; Vegetables;Agroecological transition. 
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1. INTRODUÇÃO 

A pós colheita e comercialização é a parte final do processo de produção de qualquer 

hortaliça. No que envolve a cadeia produtiva das hortaliças, esse é o momento mais crítico, 

podendo haver perdas de até 40% (VILELA et al., 2003). 

De acordo com Guerra (2018), pode haver os mais variados motivos que levam a 

ocasionar as perdas nesse momento da cadeia produtiva, dentre eles destacam se os danos 

mecânicos, devido ao manuseio na colheita e transporte, danos fisiológicos, que ocorre devido 

alguma interferência no metabolismo da planta e os danos microbiológicos, ocasionado por 

pragas e doenças. 

 Diante dessas circunstâncias, faz se necessário que o produtor faça o mais rápido 

possível a comercialização, pois pode haver sérios prejuízos econômicos. Dentre as opções de 

comercialização, pode ser realizado pelos próprios produtos, mas também sendo atravessado 

para feiras, e redes de supermercados (FAULIN et al., 2003). 

 Além disso, os agricultores perdem devido não comercializarem diretamente ao 

consumidor. Dessa forma, a comercialização pelo próprio produtor, é uma forma do agricultor 

ter uma maior receita de seu produto, pois ele tem muito mais possibilidades de negociar 

diretamente com o consumidor, tornando se mais competitivo no mercado. Sendo assim, a 

organização social através de associação é uma ferramenta fundamental para que juntos os 

produtores possam se organizar para estarem comercializando seus produtos, com o devido 

valor que seu produto tem. 

 As cooperativas e associações são uma forma de organização social por meios legais, 

que proporcionam retornos evidentes para quem adere a essa forma de organização. Com essa 

união, os produtores podem se fortalecer para alcançar melhores colocações de seus produtos 

no mercado, podendo agregar muito mais valor ao seu produto. 

 Os agricultores da cooperativa D`Irituia, município de Irituia, no estado do Pará, 

apesar de terem seus espaços de comercialização, como feira, circuito curto e venda na 

cooperativa, eles ainda enfrentam dificuldades no processo de pós colheita e comercialização. 

 Em Castanhal, no estado do Pará, pode se citar como exemplo os agricultores da 

AFEPRUC (Associação da Feira dos Produtores Rurais de Castanhal\PA), que também não é 

diferente, pois não se encontram em uma situação confortável no mercado, apesar de dispor 

de um espaço para comercialização.  
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 Em ambos os casos citados acima, os agricultores sempre trabalham em um ambiente 

de incertezas, seja de processo de produção, seja no processo de pós colheita e 

comercialização, pois muitos não conseguem comercializar todo seu produto para o 

consumidor final, não conseguem agregar valor com embalagens e dispõe precariedade no 

processo de boas práticas de seus produtos. 

 Diante de muitos problemas enfrentados pelos produtores de jambu, essa pesquisa tem 

como objetivo conhecer o processo de pós colheita e comercialização do jambu, realizada por 

agricultores familiares da região de Castanhal e Irituia, dessa forma, proporcionando um 

diagnostico sistematizado dos produtores dessa região, para posteriores divulgação e 

promoção de melhorias nesse processo. 

2. METODOLOGIA 

2.1. Local da pesquisa 

 Esta etapa da pesquisa, visa abranger os produtores de jambu da região Nordeste 

paraense, para isso foram entrevistados produtores no munícipio de Irituia, Castanhal e. No 

munícipio de Irituia foi realizada com os agricultores (as) familiares, associados da 

Cooperativa Agropecuários dos Produtores Familiares Irituienses – D’Irituia. No munícipio 

de Castanhal foi com agricultores familiares associados da AFEPRUC (Associação da Feira 

dos Produtores Rurais de Castanhal\PA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Mapa de localização do município de Irituia 

-Irituia: O município de Irituia (Figura 1) pertence à Mesorregião Nordeste Paraense e à 

Microrregião Guamá. A sede municipal tem as seguintes coordenadas geográficas: 01º 46´12‖ de 

latitude Sul e 48º 26´ 21‖ de longitude a Oeste de Greenwich. Limitando-se ao Norte com o 

Município São Miguel do Guamá, ao Sul com o município Mãe do Rio, a Oeste com o município 
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São Domingos do Capim e a Leste com o município de Capitão Poço (ALMEIDA; FERREIRA, 

2015). 

 Castanhal: O município de Castanhal (Figura 2) com uma área de 1.028,90 km
2
. Pertencente 

a mesorregião Metropolitana de Belém e microrregião de Castanhal e politicamente 

pertencente a Região de Integração Guamá. O município de Castanhal encontra-se localizado 

entre as coordenadas latitude 07º20'53" sul e longitude 50º23'45" oeste, entre (08) oito 

municípios, fazendo divisa ao norte com o município de Terra Alta e Vigia, ao sul com o 

município de Inhangapi, a leste com os municípios de São Francisco do Pará, Santa Maria do 

Pará e São Miguel do Guamá e a oeste com os municípios de Santo Antônio do Tauá e Santa 

Isabel do Pará, distante 73 quilômetros da capital, Belém (GORAYEB; RIBEIRO, 2018). 

a. Métodos e técnicas de pesquisa 

 A pesquisa éuma abordagem qualitativa pois, utilizou os métodos quebuscam explicar 

o porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, porém não quantificam os valores e 

não submeterá a modelos matemáticos para explicar os resultados, devido os dados analisados 

serem não numéricos (GERHARDT; SILVEIRA, 2009; DALFOVO, et al., 2008; 

GEWANDSZNAJDER; ALVES–MAZZOTTI, 1998). 

 As coletas de informações foram adquiridas através de métodos participativos e 

caminhada transversal, sendo realizada por meio de uma caminhada linear, que percorre um 

espaço geográfico com várias áreas de uso e recursos diferentes. Outra ferramenta utilizada 

para adquirir os dados foi à entrevista semiestruturada, que facilita criar um ambiente aberto 

de diálogo, permitindo que à pessoa entrevistada possa se expressar livremente, sem as 

limitações criadas por um questionário fechado (VERDEJO, 2003).  

 Os dados levantados foram coletados através da aplicação de questionário 

sistematicamente articulado, para obter as informações. Para isso, as entrevistas foram 

realizadas por meio de questionário semiestruturado, utilizado também em forma de diálogo, 

para isso foi elaborado perguntas norteadoras para estimular o produtor a fornecer as 

informações (SEVERINO, 2016). 

 Para auxiliar a coleta de dados foi utilizado gravador para registrar as informações, 

além disse, houve registro em caderno de campo, roteiro de entrevista e registros fotográficos 

posteriormente análise e reflexão do conteúdo que facilitou as discussões das informações 

obtidas. Após a coleta das informações, os dados foram organizados e sistematizados em 

software Microsoft Word 2010.  
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3. Resultados/Discussões 

Com base no roteiro de entrevista pode coletar informações dos produtores de jambu, 

especialmente, foram coletadas informações do processo de pós colheita e comercialização da 

cultura do jambu, conforme proposto no objetivo desta pesquisa. Para isso, a pesquisa foi 

realizada no espaço de comercialização e em alguns casos, no próprio estabelecimento de 

produção, no entanto não houve interferência, pois os mesmos agricultores que produzem, são 

os mesmos que comercializam. 

3.1. Processo de utilização de defensivos e fertilizantes químicos para o controle de 

pragas e doenças 

O processo de fertilização da planta e controle de pragas e doenças está intimamente 

ligado ao processo de pós colheita, pois o mesmo pode deixar resíduos nos produtos caso não 

seja feito o manejo adequado de aplicação de defensivos e fertilizantes químicos, para isso 

recomenda-se buscar orientação técnica com agrônomos e técnicos em agropecuária. Mas 

essa realidade ainda não chegou nos estabelecimentos que foram entrevistados. 

Quando foram questionados a respeito da utilização de defensivos químicos para 

controle de pragas e doenças e fertilizantes para a nutrição de plantas, pode-se perceber que 

em algum momento essa prática é utilizada pelos agricultores entrevistados. Alega-se que os 

fertilizantes e defensivos naturais em algum momento acabam não suprindo toda a demanda 

da cultura, e também pela facilidade e rapidez de resposta que esses produtos dispõem para a 

cultura. 

Informam também que reconhecem os riscos de se utilizar produtos químicos, tanto 

para eles que estão manejando, quando para quem estão comercializando e consequentemente 

quem está consumindo. São cientes que os produtos sempre deixam resíduos, seja na 

folhagem do produto comercializado, seja no solo em que está sendo produzido.  

Dessa forma, percebe-se que esses agricultores precisam ser mais assistidos para a 

administração de produtos químicos em suas hortas, tendo em vista que, esse setor da 

agricultura tem grande importância econômica, perpassando pela importância social, pois as 

famílias dependem desse setor, ambiental devido aos impactos causados ao meio ambiente e 

de saúde, pelo fato de serem produtos que podem causar câncer e envolve um grande número 

de consumidores, inclusive da família que está produzindo. 

Rigotto et al (2014) enfatizam os riscos causados pela utilização de agrotóxicos, 

principalmente quando a seus efeitos negativos na saúde pública, com um aumento de 64% 
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nos anos de 2008 a 2011, sendo que o maior número de pessoas intoxicadas é de mulheres. 

Esses números proporcionam ao Brasil, segundo a Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (FAO) o título de maior consumidor de agrotóxico do mundo, de 

acordo com o gasto feito com a compra desses produtos, os dados são referentes a compras 

realizadas no ano de 2013. 

De acordo com a resolução do CONFEA (CREA) nº 3.444, de 27/07/90), o receituário 

agronômico é um documento emitido por um agrônomo ou engenheiro florestal, de acordo 

com a sua área de atuação, após análise minuciosa do problema que está sendo acometido a 

cultura, recomenda, portanto, o tratamento e produto adequado. Dessa forma contribuindo 

para a seguridade alimentar, meio ambiente e produção sustentável. 

Se a orientação para utilização de agrotóxico não vem de um profissional qualificado, 

então quem o orienta? Questionado a respeito disso, os agricultores respondem que eles 

mesmo diagnosticam a fitossanidade e combatem o problema, baseado em experiências de 

campo e conhecimento empírico. Na entrevista, observa-se a seguinte fala, onde podemos 

compreender a realidade do campo e os riscos enfrentados com o uso desenfreado de produtos 

químicos.  

―O cara coloca quase todo o veneno, a gente coloca 5 ml ou 10 ml, aí o pessoal acha 

assim, não! Eu vou acabar com essa praga aumentado a dose, vai e coloca 50 ml, então 

ele não tá acabando com a praga, ele está se matando, e vai matar quem ele tá 

vendendo o produto dele, é isso que acontece‖ (AGRICULTOR 1, 2020). 

Comparando com a pesquisa de Marques et al (2010), que objetivou diagnosticar o 

conhecimento básico das informações para o uso de agrotóxico na cidade de Londrina, eles 

constataram que 70% dos agricultores entrevistados tem como principal preocupação o 

conhecimento em relação a dose a ser utilizadas, informações importantes, como por 

exemplo, cuidados a serem tomados e uso de E.P.I. (Equipamento de Proteção Individual), 

foram considerados como menos importantes. O estudo foi realizado na Central de 

Abastecimento do Paraná (CEASA) da cidade de Londrina/ PR.  

A orientação para combater a Fitossanidade que eventualmente aparecem no campo, 

os agricultores contam também com o repasse de experiências de outros agricultores, que já 

utilizaram um produto na sua plantação, em casos positivos de combate, a indicação e 

repassada para outros agricultores. Os vendedores de lojas agropecuárias também são 

relatados como fonte de indicação de agrotóxicos, mesmo sem ter um conhecimento técnico, 

acabam indicando produtos para controle fitossanitário, como podemos observar nessa fala: 
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 ―Eu estava com problema no meu jambu, eu produzo muito jambu e eu estava 

mandando para Belém, estava criando uma ―pintazinha‖, isso acaba com o jambu, 

qualquer planta, cheiro-verde tudo, essa pintazinha aqui vai corroendo, corroendo e 

mata tudo, ela mata pela raiz, aí eu estava com esse problema, aí eu conversei com um 

rapaz aqui, ele disse: olha, eu tenho um produto aqui que eu sempre vendo, mas eu não 

vou te garantir, e ele custa caro, ele custa 180 reais, mas só que eu não vou te garantir, 

esse produto aqui vai resolver o teu problema lá, eu disse: então deixa quieto‖ 

(AGRICULTOR 2, 2020). 

Nesse caso acima, felizmente ele optou por não utilizar o produto sem diagnosticar o 

problema, isso se deu, pelo alto investimento no produto, no entanto, esse fato não retrata a 

realidade de muitos produtores não fazem uma análise econômica e ambiental, acabam 

optando pelo pior. 

O Acesso a assistência técnica muitas vezes é limitado pela dificuldade de 

profissionais para atender a demanda, através dos órgãos públicos, quando se trata de procurar 

um profissional particular para realizar os procedimentos técnicos, é esbarrado na 

impossibilidade de assumir os custos com a contratação. 

Em relação a deficiência de Assistência Técnica e Extensão Rural, Castro (2014), 

relata que a região Sul, os agricultores se encontram em melhores condições de  orientação 

em comparação com as regiões Norte e Nordeste, no entanto, ainda apresentam deficiência, 

ou seja, necessitando ainda mais de políticas públicas para atender a demanda dos 

agricultores. 

Portanto, através desses relatos, pode-se perceber que essa é a realidade que muitos 

agricultores familiares enfrentam, quando o assunto é controle fitossanitário através dos 

produtos químicos, esse fato demonstra existe uma carência de técnicos para atender a atual 

demanda, e consequentemente os problemas pelo uso desenfreado possam ser resolvidos. 

Outra solução, seria a busca por cursos de qualificação pelos agricultores, no entanto, 

eles não podem, na maioria dos casos, deixar a sua propriedade para buscar formação, pois o 

trabalho é constante, sendo inviável economicamente deixar sua área de produção por uma 

semana, por exemplo. 

Outro ponto importante a ser destacado, é o período de carência, que é o tempo que o 

produto dispões para seu princípio ativo agir na praga ou doença, sanar aquele problema e 

posteriormente ser realizado a colheita com segurança sem a presença de prejudiciais à saúde. 

Apesar de não compreenderem muito as questões técnicas do manejo fitossanitário, eles 

alegam que respeitam esse período de carência dos produtos. No entanto, esbarram na 

ausência de produtos autorizados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
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(MAPA), para a cultura do jambu, isso, consequentemente dificulta um tratamento correto, 

até mesmo por profissional qualificado. 

Uma realidade interessante, é que os agricultores têm a preocupação em não utilizar de 

forma desenfreado os agrotóxicos, pois, conforme observado em entrevista, além de 

comercializar, eles também consomem parte do que produzem. Na fala extraída da entrevista 

podemos observar: 

Aqui para lhe falar a verdade mesmo eu vou colocar 95% que eu garanto que não tem 

produto, porque até mesmo eu vendo para o meu consumidor, eu utilizo da minha 

produção, então se eu tiver mentido é pra mim mesmo (AGRICULTOR 3, 2020). 

Sendo assim, eles têm a preferência em comercializar o jambu, e as outras hortaliças 

que sejam produzidas de forma mais orgânica do que a convencional, dessa forma, utilizam 

de forma indireta, o Manejo Integrado de Pragas e Doença (MIPD), todavia, quando 

questionados sobre o conhecimento a respeito dessa técnica, os agricultores alegam não ter 

conhecimento suficiente para poderem utilizar.  

Entretanto, tendo em vista importância da implementação do MIPD nos sistemas de 

produção, e o processo de transição que estes agricultores estão passando, essa é uma técnica 

que precisa ser amplamente difundida pela assistência técnica, e utilizada pelos produtores, 

haja vista que os resultados proporcionam uma agricultura mais sustentável.  

Um elemento fundamental para o manejo de produtos químicos na agricultura é a 

utilização do equipamento de Proteção individual (EPI), chegando a ser obrigatório a sua 

utilização, uma vez que, os produtos quando entram em contato com a pele, ou são inalados 

por quem os utilizam, estão sujeitos a protagonizar sérios problemas para a saúde, em casos 

mais complicados e de exposições constates, chega a causar até o câncer. (BARTH; BIAZON, 

2010; PREZA; AUGUSTO, 2011). 

Na perspectiva de reduzir os perigos da não utilização dos EPIs, no momento da 

aplicação de defensivos, os agricultores seguem em partes essa obrigatoriedade, como por 

exemplo, a utilização de máscara, por mais que não seja a correta, mas eles se sentem mais 

seguros quando estão usando uma. O custo com a aquisição e o desconforto do uso desses 

equipamentos, em muitos casos, dificultam ou são utilizados como desculpa para o não uso 

desse equipamento, Marques et al (2010) também diagnosticou em sua pesquisa de campo 

que o desconforto com os EPI´s, leva os agricultores a não utilizarem. 

Outros fatores também impossibilitam a sua utilização, como o descaso com a sua 

saúde, ocasionado pela incredulidade de que o produto possa acometer alguma enfermidade, 
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além disso, a falta de conhecimento a respeito da importância, também é um problema sério a 

ser combatido nesse setor da agropecuária. 

O descarte das embalagens nem sempre são realizadas de forma adequada, muitos 

agricultores não têm acesso à informação, ou simplesmente negligenciam o procedimento em 

relação ao descarte de embalagens de agrotóxico. Essa realidade, leva-os a realizar de forma 

incorreta. 

Além disso, a transporte e armazenamento dos produtos são feitas sem seguir as 

recomendações de segurança preconizados para produtos químicos, aumentando ainda mais 

os riscos para quem maneja. Dessa forma, percebemos a fragilidade que o sistema apresenta, 

seja pela falta de conhecimento dos agricultores, ou pela ausência de profissionais para 

estarem atuando junto com esses agricultores. 

Observa-se que a utilização de agrotóxicos não é a prioridade dos produtores de 

jambu, no entanto, a realidade os levam a sua utilização. Pois, a resposta do produto químico 

no controle da praga ou doença é satisfatório, no entanto, devido as demandas do consumidor 

estarem mudando, e a prioridade é mudar a forma de produção, entretanto, quando não é 

possível opta-se por outros meios de combate, tendo em vista a necessidade de se ter um 

produto para que seja gerada uma renda para o agricultor, por isso, a necessidade de produzir 

leva a prioridade, pois o produtor depende da comercialização de seu produto para realizar o 

sustento de sua família. 

Pesquisas demonstram que o manejo orgânico da cultura do jambu apresenta 

resultados produtivos satisfatórios, tanto do ponto de vista ambiental, mas principalmente, do 

ponto de vista econômico, tendo em vista que a produção de massa verde e produtividade são 

equivalentes ao manejo convencional. Nesse caso, pode-se citar os trabalhos de Souto (2016) 

e Batista (2016).  

Através dessas pesquisas, o processo de produção de jambu e de outras hortaliças pode 

seguir novos rumos, os da sustentabilidade.  Através de pesquisas como essas observa-se na 

prática, que os agricultores conseguem produzir com êxito, na maioria dos casos, utilizando-

se para isso, o manejo orgânico ou estão em processo de transição para o mesmo.  
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3.2. Processo de utilização de defensivos e fertilizantes orgânicos e transição para 

produção orgânica 

O processo de transição para o manejo orgânico é bem recorrente no lócus da 

pesquisa, pois pode-se observar na prática, através das experiências e realidades dos 

agricultores estudados. Nessa perspectiva, o adubo orgânico mais utilizado é a cama de 

frango, isso acontece devido a boa resposta na produtividade do jambu, e pela disponibilidade 

que ele apresenta na região.  

A mudança de utilização de insumos químicos para outros que causem menos 

impactos, está de acordo com Gliessmann (2007), onde ele fala que o processo de transição 

agroecológica se dar por etapas, dentre elas está a etapa que preconiza a redução de insumos 

químicos e externos, para se ter sistemas produtivos mais sustentáveis. 

Alguns agricultores ainda não consideram seu sistema totalmente orgânico, pois os 

mesmo esbarram em dificuldades, como por exemplo, a produção do seu próprio adubo, ou 

seja, os agricultores alegam que a produção do próprio adubo demanda mais tempo e mais 

mão de obra, coisas que eles não dispõem no momento, sendo muito mais viável comprar e 

utilizar estercos de outras propriedades. Esse fenômeno acontece com os produtores de 

Castanhal e são Francisco do Pará, que comercializam na AFEPRUC. 

Em contra ponto, pode se vivenciar agricultores que já conquistaram um espaço no 

mercado de orgânicos e estão consolidado nele, nesse caso, são os produtores de Irituia, que 

comercializam seus produtos por intermédio da Cooperativa D`Irituia, seja através de 

circuitos curtos de comercialização, ou entregas para restaurantes e supermercado, chegando a 

comercializar até em outros estados, a exemplo citou-se o Rio de Janeiro. No entanto, ainda 

estão em processo de regularização para haver a certificação orgânica. 

Quando o agricultor se ver amparado por uma cooperativa, ele tem mais confiança em 

acreditar que o sistema de produção em transição para o orgânico e/ou agroecológico lhe 

possibilita obter renda tanto quanto, ou até melhor que o sistema de produção convencional. 

Nesse caso dos cooperados da D`Irituia, eles têm muito mais vantagens em produzir de forma 

orgânica, haja vista que eles já conquistaram mais espaço no mercado de orgânicos.  

Apesar de trabalharem em sistemas de transição orgânica e/ou agroecológica, os 

agricultores ainda enfrentam problemas técnicos em relação ao processo de produção do seu 

próprio adubo para suprir a demanda nutricional das plantas e defensivos naturais de combate 

a pragas e doenças. Tendo em vista que o processo de compostagem demanda mão de obra e 
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necessita de um conhecimento técnico para que não se torne um problema ambiental, através 

do manejo incorreto das pilhas, ocasionando a emissão de chorume e mau cheiro no meio 

ambiente. 

As demandas de informações técnicas vão desde os resíduos que podem ser usados, 

perpassando por quantidades e proporções a serem utilizadas e forma correta de manejar a 

pilha de produção, para que se tenha um produto de qualidade. 

Para se produzir adubo através da compostagem dos resíduos orgânicos, o agricultor 

precisa ficar atento ao manejo correto da pilha de compostagem. Necessitando ficar atento aos 

principais manejos que devem ser realizados para que o produto final atenda às necessidades 

nutricionais das plantas onde serão administradas.  

3.3. Manejo de colheita realizado pelos agricultores 

A colheita do jambu, se dá em média aos 40 dias após o transplantio da muda, nesse 

período a planta já apresenta seus primeiros botões florais, ou seja, a planta está no início do 

período reprodutivo, no entanto, predominam as folhagens e talos mais tenros. Caso o 

agricultor passe muito dessa média, principalmente os que comercializam as folhas, perdem a 

qualidade do produto, tendo em vista que a partir daí começa a predominar os botões florais, 

redução das folhas e os talos se tornam mais lenhosos. 

Portanto, a primeira análise que o agricultor faz é em relação aos dias em que o jambu 

foi transplantado, porém, na prática, a decisão da colheita é realizada por meio visual. Isso 

acontece pela experiência que o agricultor tem o processo de colheita, ou seja, ele é 

acostumado a visualizar a sua plantação e com base nisso ele sabe exatamente o momento de 

colheita. Como se trata de planta, ela não obedece a uma data de colheita, portanto o momento 

da colheita pode ser até antes dos 40 dias, e em alguns casos é superior a isso. No depoimento 

do agricultor pode-se perceber a importância da observação no momento da colheita. 

―A observação é muito importante na horta, se a gente deixa de acompanhar um só 

dia, podemos perder toda a plantação, por que? Por que a planta está sujeito a todo 

tipo de coisa, ataque de animais, ataque de pragas e doenças. Enfim, aquele que vive 

disso não deixa de acompanhar o seu plantio para que quando for colher esteja tudo 

certo‖ (AGRICULTOR 4, 2020). 

A decisão do momento de colheita, também é determinada pelo consumidor, pois 

detectou-se nesta pesquisa que existe diferentes exigências quando o cliente vai em busca de 

comprar um março de jambu. Na fala do Agricultor 5 (2020), é possível identificar que, 

dependendo do local onde é comercializado, eles demandam por um produto que passa mais 
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tempo no campo, ou que sejam colhidos mais precocemente. Observe a fala dele na 

entrevista: 

 Então ele dá dois tipos de jambu. Esse tipo de jambu aqui, ele é ideal para vender 

aqui na feira (ele se referia ao jambu que estava na sua banca para ser 

comercializado), mas no supermercado ele não é ideal, porque ele é um jambu do 

talo grosso,  pessoal de supermercado gostam de comprar aquele jambu do talo 

molinho, é porque eu não tenho nenhum hoje aqui desse, mas o que eu vendo pra 

fora não é assim não(AGRICULTOR 5, 2020). 

Dessa maneira, o agricultor define o momento da colheita, baseado nos anseios de 

seus clientes. Isso se molda em conformidade com o contato e experiências que os 

agricultores têm em comercialização em feiras, supermercado e atravessadores, sendo que 

esse último passa aos agricultores a qualidade do produto que eles querem comprar. Com 

essas experiências, percebe-se que agricultor e consumidor estão diretamente ligados em 

relação a definição do momento da colheita  

Para o agricultor definir o momento da colheita de forma a atender o seu consumidor, 

ele precisa se programar. A sua programação é feita com base na demanda que eles têm que 

entregar toda semana, dessa forma, nas suas hortas sempre tem jambu em vários estágios de 

desenvolvimento.  

Posteriormente a colheita, o jambu é amarrado com fio, formando o que se conhece 

nas feiras como maços. Esses marços são amarrados ainda no campo, em seguida são levados 

para uma área onde são lavados com água limpa e armazenados em caixas de plástico ou, em 

alguns casos, em sacos de estopas, onde facilita o transporte. 

Basicamente o jambu, não passa por um beneficiamento complexo, essas são medidas 

tomadas pelo agricultor para manter a planta o mais natural possível para ser comercializado. 

Vale lembrar que esse processo é realizado horas antes do jambu ser levado para o ponto de 

comercialização. Ocorrendo geralmente no final da tarde do dia anterior que será transportado 

para o local do comercio. 

Comparando com outros autores, o processo de colheita do jambu, não há variações de 

um agricultor para o outro, quando não há uma embalagem específica, sempre são 

comercializadas (CARDOSO; GARCIA, 1997; POLTRONIERI et al., 2000; GUSMÃO; 

GUSMÃO, 2013). 
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3.4. Transporte e prática de conservação do produto 

O transporte do jambu aos pontos de comercialização é realizado horas depois que são 

colhidos, isso ocorre devido à alta perecibilidade do produto. Dessa forma, os agricultores 

trabalham incansavelmente horas antes para conseguirem está com seu produto na feira 

pontualmente antes que ela comece, para poderem organizar tudo, pois quando os clientes 

começarem a chegar, tem que está tudo organizado. 

Muitos agricultores transportam em seus veículos próprios, como já foi falado, 

acomodam as plantas em sacos de estopa, caixas plásticas e até grandes sacolas descartáveis, 

sendo que não podem ficar muito tempo amontoados para não estragar o produto. 

Os agricultores que comercializam diretamente para o consumidor final, não tem a 

preocupação de colocar o seu produto em uma embalagem própria, isso ocorre devido aos 

custos de implantação, e também falta de estrutura para ser realizado. Pois, além de locais 

adequados para poderem realizar essa prática, posteriormente proporcionar um bom 

armazenamento, ele ainda precisa investir na compra dessa embalagem. 

Quando vendem para o atravessador, o seu produto vai parar nas prateleiras dos 

grandes supermercados, onde os mesmos, com toda a estrutura de armazenamento, mão de 

obra e capacidade de estar investindo em uma embalagem, porque sabe que vai ter retorno, 

eles já possibilitam o consumidor comprar o jambu em embalagens próprias, agregando mais 

valor ao produto. 

Os agricultores, principalmente os que comercializam em feiras, não tem um local 

refrigerado para armazenar o produto, levando-os a perder com facilidade alguns de seus 

marços de jambu. Para driblar a alta perecibilidade, eles mantem sempre a umidade das folhas 

e preferencialmente deixam em local bem arejado. 

3.5. Locais de comercialização  

Na sistematização dos dados coletados pode-se perceber diferentes formas de 

comercialização, como, Circuitos Curtos de Comercialização (CCC), que se caracteriza pelo 

encurtamento que o produtor faz para comercializar seu produto, ou seja, ele passa a 

comercializar diretamente ao consumidor final no local de produção, em feiras locais e 

regionais, criando fidelização e relações com o consumidor (MALUF, 1995; DAROLT; 

LAMINE; BRANDEMBURG, 2013). 
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A Comercialização através de CCC é  uma das principais formas que os agricultores 

dispões para vender seus produtos, conforme relatado, e com base no Quadro 1, esse tipo de 

comercialização se dá de duas formas, pois os clientes compram diretamente na propriedade, 

sem a necessidade de realizar o transporte do produto, outra forma, é quando eles 

comercializam nas feiras municipais e associações, como é o caso da feira de Castanhal e da 

AFEPRUC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, é definido como um CCC, porque os agricultores que produzem são mesmos 

que comercializam, seja na feira, ou no próprio estabelecimento. No entanto, sua produção 

não se resume apenas comercialização nesse modelo, eles têm demandas de atravessadores, 

que compram parte da produção, existe contrato de entrega em supermercados e restaurantes. 

Dessa forma os agricultores dispõem de diferentes canais de comercialização, considerado um 

ponto positivo, pois não ficam dependentes apenas de atravessadores 

Na pesquisa de Schultz et al., (2017), eles caracterizaram agricultores orgânicos da 

região da Serra Gaúcha, conhecendo os fatos que influenciam para o acesso de diferentes 

mercados para comercialização de seus produtos, nessa perspectiva, eles conseguiram 

identificar cinco canais de comercialização. Sendo eles: supermercados, feiras, mercados 

institucionais, lojas especializadas e comercialização na propriedade (SCHULTZ et al. 2017). 

Quadro 1: Fluxograma 

de comercialização da 

cultura do jambu 
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Dentre esses canais encontrados, o que mais os agricultores acessam é os 

supermercados, seguido das feiras. Além disso, eles identificaram que 71% dos agricultores 

acessam mais de um mercado, enfatizando a importância de se ter diferentes canais de 

comercialização, Belink; Chain (2002) relatam que a comercialização tem como base as feiras 

livres, sendo que, apresentava muitas falhas de planejamento e execução, posteriormente tem 

se expandido para outros mercados, apresentando uma melhor organização. 

3.6. Resíduos e sobras  

Quando eles realizam a colheita, geram muitas sobras de talos, folhas e inflorescências 

que não estão em bom estado de comercializar, com isso elas são descartadas no local mesmo, 

posteriormente esse material é direcionado para a criação de galinhas, para a pilha de 

compostagem, ou ficam no local mesmo para serem decompostas e em seguidas incorporadas 

nas leiras. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos dados sistematizados da pesquisa pode se conhecer o processo de pós 

colheita e comercialização da cultura do jambu de agricultores familiares que produzem e 

comercializam no município de Castanhal e município de Irituia, ambas cidades da região 

Nordeste do estado do Pará.  

Os resultados obtidos demonstram como é realizado o processo de utilização de 

defensivos químicos para o controle de pragas e doenças que acometem a cultura no decorrer 

do período que ela está em campo. Essa circunstância demonstrou que a utilização desses 

produtos é recorrente no meio de alguns desses agricultores. No entanto, existe uma parcela 

que tem a preocupação em produzir de forma mais sustentáveis, com ações que vão desde 

procurar conhecimento técnico para a correta utilização, até a sua transição por produtos 

orgânicos e que não agridem o meio ambiente. Sendo que esse processo foi definido como 

transição agroecológica.  

Esse fato ficou demostrado quando diagnosticou–se que os agricultores estão 

substituindo em seus sistemas de produção, os defensivos e adubos químicos. Essa 

informação foi demonstrada através de relato dos agricultores a respeito do assunto. A 

informação é acompanhada de ações concretas para que realmente se encaixam no processo 

de transição, como, utilização de compostagem orgânica da propriedade, utilizar defensivos 

produzidos por eles mesmo. 
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Pode-se identificar nessa pesquisa, como é realizado a colheita da cultura do jambu 

pelos agricultores familiares. Eles utilizam a própria mão de obra que a família dispõe, se 

organizam no momento da colheita, de tal forma que o produto chegue ao consumidor final o 

mais natural possível, tendo em vista que o tempo que a hortaliça pode ficar exposta na banca 

de comercialização é muito limitada devido as condições fisiológicas que a planta apresenta. 

O transporte de seus produtos é realizado com todo cuidado possível, haja vista, a 

fragilidade que ele apresenta, sendo feito em basquetes de plástico, sacolas plásticas, sacos de 

estopa e/ou sacos de fio reutilizados, tudo isso para que não danifique o produto. Alguns 

agricultores dependem de transporte coletivo, mas a maioria dispõe de transporte próprio, seja 

carro ou motocicleta.  

Os agricultores enfrentam muitas dificuldades no decorrer da cadeia de produção do 

jambu, sendo assim foi encontrado através dos relatos dificuldade de armazenamento para a 

melhor conservação do produto, tendo em vista a alta perecibilidade do produto, pois eles não 

têm um local adequado para armazenar, enquanto não são comercializados. 

Foram identificados os principais pontos de comercialização, que são fundamentais 

para os agricultores familiares escoarem os seus produtos. Os produtores comercializam nas 

suas propriedades, nos quais, eles têm uma relação direta com os consumidores, em feiras 

municipais, no qual, são eles mesmo que comercializam para o consumidor final, sem a 

presença do atravessador, esse fato é denominado como o circuito curto de comercialização. 

Foi identificado também a presença do atravessador que compra o produto no local de 

produção, para fazer entregas em supermercados, e restaurantes. Dessa forma, pode se 

identificar -se que os agricultores não dependem apenas um canal de comercialização, fato 

que proporciona mais segurança na comercialização. 

Por fim, pode se perceber que as sobras, tanto das feiras quanto do momento da 

colheita, não têm uma destinação definida, servindo muitas vezes, de coberturas para outros 

plantios, utilização em compoteiras e também, disponibilizados para criações de galinhas. 
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Área Temática 4: Agroecologia, Agricultura Familiar Camponesa e Soberania Alimentar 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

A Via Campesina Internacional propôs o conceito o conceito de soberania alimentar, que inclui a 

autonomia da produção de alimentos. É direito de os povos definirem sua produção, distribuição e 

consumo de alimentos com qualidade, em quantidade suficiente e promover a saúde. Dessa forma, em 

Abaetetuba, no estado do Pará, na beira (onde ocorre a feira livre), o corre a comercialização de 

produtos advindos na região rural do município e de cidades adjacentes. O objetivo é identificar os 

principais produtos comercializados na Feira Livre de Abaetetuba e como estão relacionados a 

soberania alimentar das populações locais e a influência na saúde dos consumidores. Foi utilizada a 

metodologia de Pesquisa Exploratória. Foram escolhidos feirantes, os quais já atuam com a 

comercialização de frutas e derivados, hortaliças, farinhas e grãos, sementes e amêndoas, carnes, 

pescados e outros. É notório a diversidade de produtos comercializados nas Feiras Livres de 

Abaetetuba. Percebe-se que nesse espaço são comercializados produtos tanto de origem vegetal, 

quanto de origem animal. Produtos tradicionais/culturais como tucupi, urucum (corante natural), mel, 

jambu, bem como suíno, ―carne de caça‖ como tatu, jacaré, capivara, etc. Foram observadas situações 

que podem comprometer esses produtos, a qualidade e a saúde do consumir. Alguns alimentos de 

origem animal, como os pescados e as caças, podem sofrer deterioração por estar em temperatura 

ambiente, podendo causar danos à saúde dos consumidores. Por outro lado, os vegetais, por serem 

produzidos na região, chegam frescos e saudáveis, sendo mais saudável para o consumo. Dessa forma, 

percebe-se que as feiras livres de Abaetetuba vão além de um espaço de comercialização, misturando 

diversas culturas, modos e saberes. A diversificação de alimentos presentes também é um fator 

importante para a soberania alimentar e a saúde dos consumidores. 

 
Palavras-Chave: Abaetetuba, Feira Livre, Soberania Alimentar, Saúde 

 
Abstract 

Via Campesina Internacional proposed the concept of the concept of food sovereignty, which includes 

the autonomy of food production. It is the right of peoples to define their production, distribution and 

consumption of quality food, in sufficient quantity and to promote health. In this way, in Abaetetuba, 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

689 

in the state of Pará, on the border (where the open market takes place), the sale of products from the 

rural region of the municipality and from adjacent cities occurs. The objective is to identify the main 

products sold at the Feira Livre de Abaetetuba and how they are related to the food sovereignty of 

local populations and the influence on consumers' health. The Exploratory Research methodology was 

used. Market vendors were chosen, who already work with the sale of fruits and by-products, 

vegetables, flour and grains, seeds and almonds, meat, fish and others. The diversity of products sold 

at the Abaetetuba Free Fairs is notorious. It is noticed that in this space products of both vegetable and 

animal origin are commercialized. Traditional / cultural products like tucupi, annatto (natural dye), 

honey, jambu, as well as pork, ―game meat‖ like armadillo, alligator, capybara, etc. Situations were 

observed that can compromise these products, the quality and health of the consumer. Some foods of 

animal origin, such as fish and game, can suffer deterioration due to being at room temperature, which 

can cause damage to the health of consumers. On the other hand, the vegetables, being produced in the 

region, arrive fresh and healthy, being healthier for consumption. Thus, it is clear that the Abaetetuba 

open markets go beyond a commercial space, mixing different cultures, modes and knowledge. The 

diversification of foods present is also an important factor for food sovereignty and the health of 

consumers. 

 

Keywords: Abaetetuba, Free Fair, FoodSovereignty, Health 

 

 

1. Introdução 

A discussão a respeito da segurança alimentar trouxe à pauta outras questões 

relacionadas à autonomia dos países quanto à produção dos alimentos para consumo interno 

que considerasse aspectos culturais e as particularidades da biodiversidade de cada região. 

Nesse sentido, a Via Campesina Internacional (2018) propôs, na década de 1990, o conceito 

de soberania alimentar, que inclui a preocupação com a autonomia para produção e geração 

de emprego dentro dos países de modo que as populações não se sujeitassem ao arbítrio 

exclusivo do mercado na satisfação de suas necessidades alimentares. 

Nesse ponto, o Fórum Mundial sobre Soberania alimentar (2001), destaca como o 

direito de os povos definirem suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de produção, 

distribuição e consumo de alimentos que garantam o direito à alimentação para toda a 

população, com base na pequena e média produção, respeitando suas próprias culturas e a 

diversidade dos modos camponeses, pesqueiros e indígenas de produção agropecuária, de 

comercialização e gestão dos espaços rurais. A soberania alimentar é a via para erradicar a 

fome e a desnutrição e garantir a segurança alimentar duradoura e sustentável para os povos 

(MALUF; REIS, 2013). 

Outro fator é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a 

alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 

necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que 

respeitem a diversidade cultural e que sejam sociais, econômica e ambientalmente 

sustentáveis (BRASIL, 2006). 
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Considerando a qualidade dos alimentos e a saúde da população que consome e 

trabalha a terra, a noção de soberania alimentar se alinha a caminho diverso daquele 

propalado durante a revolução verde. Ao adotar vertente atrelada à agroecologia, busca-se 

ainda métodos de produção marcados pela diversificação de cultivo e não utilização de 

agrotóxicos, adubos químicos e transgênicos (SILVA et al., 2020). 

Dessa forma, em Abaetetuba, no estado do Pará, na beira (onde ocorre a feira livre), o 

corre a comercialização de produtos advindos na região rural do município e de cidades 

adjacentes. No local é possível beber o mingau de açaí (Euterpe oleracea), comer tapioca 

quentinha (derivado da mandioca, Manihotesculenta), tomar suco de cupuaçu 

(Theobromagrandiflorum), taperebá (Spondiasmombin), bacuri (Platoniainsignus), muruci 

(Byrsonimasericea). É igualmente possível encontrar esses frutos transformados em outros 

produtos, como sorvete, bolos, tortas, cremes, xampu. Quem quiser comer uma carne de paca 

(Agouti paca), anta (Tapirusterrestris), queixada (Tayassu pecari), pato (Cairinamoschatta), 

galinha (Gallusgallusdomesticus), encontra-as ali (BARROS, 2009). 

Assim, o objetivo do presente trabalho éidentificar os principais produtos 

comercializados na Feira Livre de Abaetetuba, no Estado do Pará, e como esses produtos 

estão relacionados a soberania alimentar das populações locais e a influência na saúde dos 

consumidores. 

 

2. Fundamentação Teórica 

2.1. Soberania Alimentar – Autonomia do produzir 

Diante da dependência subentendida à proposta da segurança alimentar, em meados 

dos anos 1990 as organizações camponesas reunidas no bojo da Via Campesina contestaram a 

sua hegemonia, propondo como alternativa o conceito de soberania alimentar. Para tanto, 

partiram do princípio de que a alimentação não é uma mercadoria, mas sim um direito 

humano inalienável. A produção e distribuição de alimentos representam uma questão de 

sobrevivência e de soberania pública e nacional. Assim, soberania alimentar significa que, 

muito além do simples acesso aos alimentos, a população de cada país ou localidade tem o 

direito de produzir e controlar o próprio alimento, pois isso é o que lhes assegura a soberania 

sobre suas próprias vidas (STÉDILE; CARVALHO, 2013). 

Sancionada em setembro de 2006, a Lei de segurança alimentar e nutricional 

(BRASIL, 2006) consagra pela primeira vez o conceito de soberania alimentar. A Lei coloca a 

soberania alimentar como um dos princípios que a orientam, junto com o direito humano à 

alimentação. Apesar de representar um avanço, a soberania alimentar concebida no plano 
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oficial vincula o ―princípio da soberania alimentar‖ à segurança alimentar. Ou seja, de acordo 

com a Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, a soberania alimentar está contida e 

subordinada à segurança alimentar, numa concepção que se limita à soberania enquanto 

capacidade de produção dentro do território nacional, o que representa apenas uma das escalas 

da soberania alimentar concebida originalmente no bojo da Via Campesina. 

Esta proposta de soberania alimentar enfatiza os circuitos locais de produção-consumo 

ou os circuitos curtos alimentares, como as feiras livres onde é comercializado produtos de 

origem da agricultura familiar, e ações organizadas para obter acesso à terra, água ou agro 

biodiversidade. Tais recursos fundamentais devem ser controlados pelas comunidades − tal 

como numa perspectiva de gestão social do fundiário apoiada em instrumentos de 

ordenamento fundiário para conseguir produzir alimentos com métodos agroecológicos 

(MARQUES, 2010). 

 

2.2. Circuitos Curtos de Comercialização – Feiras Livres Locais 

Conforme Guzzatti, Sampaio e Turnes. (2014) o circuito curto de comercialização 

pode ser definido como a comercialização de produtos agrícolas, que visam o estabelecimento 

de relações mais diretas entre agricultores e consumidores. Os autores esclarecem ainda que 

pode ocorrer de forma direta, ou indireta, com a interferência de apenas um intermediário. 

A comercialização em circuitos curtos traz vantagens econômicas, sociais e culturais; 

desenvolve condições para práticas de reciprocidade através de trocas e favores realizados 

entre vizinhos; impulsiona a criação de associações e cooperativas pela necessidade de 

formalização das relações; e promove o desenvolvimento local, alterando a dinâmica social e 

7 econômica com uma maior circulação de renda, serviços e produtos (LEADER, 2010). 

Algumas formas de exploração de circuitos curtos são à venda de porta em porta, às feiras 

livres, as cooperativas agrícolas e também alguns programas como o PAA – Programa de 

Aquisição de Alimentos, do governo federal. 

Em seus estudos, Silvestre e Ribeiro (2011) apontam que o benefício das feiras para os 

consumidores se dá pelo fornecimento diário e semanal, sobretudo de alimentos de hábitos 

culturais locais, proporcionando um diferencial em relação aos produtos provenientes das 

centrais de distribuição. Ou seja, os produtos ofertados nas feiras, que são ligados aos 

costumes e à alimentação local, na maioria das vezes não são ofertados por redes varejistas 

maiores, que optam por mercados mais amplos. 

As feiras, portanto, são eventos periódicos, que ocorrem em espaços públicos, no qual 

homens e mulheres realizam trocas comerciais de mercadorias com a finalidade de garantir 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

692 

suas condições materiais de vida. Formam circuitos locais de comercialização, circuitos 

curtos, e podem propiciar o escoamento da produção agrícola local. Por esse e por outros 

motivos, podem colaborar com programas e estratégias de desenvolvimento local (MODEL, 

2014). 

 

2.3. Qualidade dos Alimentos Comercializados 

Os produtos hortifrútis são alimentos bastante comercializados em feiras livres 

requerendo alguns cuidados especiais para sua comercialização. Alguns frutos, bem como as 

hortaliças podem ser comercializadas a temperatura ambiente, no entanto, frutos de elevada 

perecibilidade como o morango e uva necessitam de refrigeração para ser comercializado, 

condições estas não verificadas na maioria das feiras livres. Muitos dos produtos hortifrútis 

são comercializados em bancadas de madeira ou expostos em lonas sobre o chão (FARIAS, et 

al., 2010). 

Há uma preferência do consumidor por feiras-livres, devido à crença de que os 

alimentos ali comercializados são sempre frescos e de qualidade superior. Entretanto, vale 

ressaltar que nas feiras-livres, inclusive nas de produtos orgânicos, os alimentos estão 

expostos a várias situações que propiciam a sua contaminação, das quais podem ser citadas: a 

contaminação através do/a manipulador/a quando o/a mesmo/a não adota práticas adequadas 

de manipulação; exposição do alimento para venda, bem como o seu acondicionamento e 

armazenamento em condições inapropriadas (Silva et al., 2006). 

Os alimentos podem ser frequentemente associados a surtos de doenças transmitidas 

por alimentos (DTA), sendo necessário um controle higiênico-sanitário adequado de acordo 

com as Boas Práticas de Fabricação (BPF). Entretanto, a real avaliação desse problema no 

Brasil é comprometida, haja vista que a notificação da ocorrência desse tipo de doenças não é 

compulsória (MALLON; BARTOZOLO, 2004; LUCCA; TORRES, 2002). 

 

3. Metodologia 

a. Área da Pesquisa 

A pesquisa foi desenvolvida na área Urbana do município de Abaetetuba, mais 

especificamente na principal Feira Livre do município. De acordo com Hiraoka (1993), o 

município de Abaetetuba está sediado na mesorregião do Nordeste Paraense, comcoordenadas 

geográficas de 01º43‘24‖ de latitude Sul e 48º52‘54‖ de longitude a Oeste, e equivale a uma 

área de 1.610,74 km², ocupado por uma população de 139.819 habitantes. O município de 
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Abaetetuba está localizado a cerca de 120 km da capital do Estado do Pará, Belém (IBGE, 

2007). 

Imagem 1: Casa das Populações Ribeirinhas nas várzeas do município de 

Abaetetuba/PA. 

 
Fonte: Própria dos Autores (2020). 

É importante ressaltar que Abaetetuba, ou simplesmente Abaeté, como é comumente 

chamada, é constituída de 72 ilhas, situadas na confluência do rio Tocantins com o rio Pará, 

no estuário do rio Amazonas, onde nessas áreas naturalmente inundadas pela ação das marés, 

vivem mais de 35.000 habitantes, denominados de ―moradores das ilhas‖, ―populações 

ribeirinhas‖, ou apenas ―ribeirinhos‖ (HIRAOKA, 1993). 

Segundo dados do Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE (2007) o município de Abaetetuba apresenta o comércio local como principal gerador 

de fonte de renda, seguido pela além da agricultura, da pecuária e o extrativismo, com 

destaque para os setores da madeira, fibras, palmito e os frutos de açaí e miriti (IBGE, 2007). 

 

b. Pesquisa Exploratória 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizada como metodologia a Pesquisa 

Exploratória. De acordo com Gil (2010), na classificação da pesquisa, são identificados os 

seguintes pontos de vista: da sua natureza; da forma de abordagem do problema; de seus 

objetivos e dos procedimentos técnicos. Dessa forma, a coleta de informações se deu por meio 

de uma pesquisa de base exploratória, quanto à forma de abordagem do problema, será 

utilizada a pesquisa qualitativa e quanto ao método da pesquisa é um estudo de caso. 
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Para a coleta de dados foram escolhidos, de forma aleatória feirantes, os quais já 

atuam com a comercialização de frutas e derivados, hortaliças, farinhas e grãos, sementes e 

amêndoas, carnes, pescados e outros. A proposta de identificar e coletar dados de diversas 

pessoas e produtos está relacionado ao objetivo da pesquisa que é perceber a soberania 

alimentar e a influência desses produtos na saúde do consumidor. 

 

4. Resultados/Discussões 

a. Características das Feiras Livres de Abaetetuba/PA 

Durante as visitas de observação para a pesquisa nas Feiras Livres de Abaetetuba foi 

possível perceber o grande fluxo de pessoas que acessam o espaço para realizar 

comercialização (compra e venda) de alimentos, vestuário, calçados e produtos em geral. 

É descrever 3 tipos diferentes de pessoas que são conhecidas pelas expressões locais. 

Existem os ―Moradores da Estrada‖ que é a forma como chamam os agricultores das áreas 

rurais de terra firme que residem nas estradas do município.Também tem as ―populações 

ribeirinhas e/ou ribeirinhos‖ que os agricultores residentes nas áreas de várzea do município 

de Abaetetuba. E, existe a população da cidade que são aquelas pessoas moradoras dos bairros 

e centro urbano de Abaetetuba. 

Imagem 2: Comercialização de Produtos nas Feiras do município de Abaetetuba/PA. 

 
Fonte: Própria dos Autores (2020). 

De acordo com a Imagem 3 formada por um mosaico de fotos, mostra a diversidade 

de produtos comercializados nas Feiras Livres de Abaetetuba. Percebe-se que nesse espaço 

são comercializados produtos tanto de origem vegetal, quanto de origem animal. Produtos 
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tradicionais/culturais como tucupi, urucum (corante natural), mel, jambu, bem como suíno, 

―carne de caça‖ como tatu, jacaré, capivara, etc.  

E ainda, produtos de base cultural histórica que é o caso do peixe seco, ou peixe 

salgado que era a forma utilizada há décadas para conservar as carnes devido a falta de 

energia elétrica e geladeira nas áreas rurais e de ilhas. Mesmo assim, com energia elétrica e 

formas de conservação por gelo, por exemplo, as famílias ainda mantem o hábito cultural de 

consumo desse tipo de produto. 

Nas Feiras Livres de Abaetetuba o que chama atenção, principalmente quando se 

dialoga com os feirantes e a população que busca as feiras para compras, é a estrutura física 

das Feiras. Segundo os próprios feirantes, são feitas ações de manutenção e limpeza por parte 

da gestão municipal. E, a manutenção por parte dos próprios feirantes para garantir um espaço 

com o mínimo de qualidade tanto para expor e vender seus produtos, quanto para garantir a 

qualidade desses para seus consumidores. 

Imagem 3:Mosaico com Produtos comercializados nas Feiras Livres de Abaetetuba/PA. 

 
Fonte: Própria dos Autores (2020). 

 

 
Fonte: Própria dos Autores (2020). 
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Como foi apresentado no mosaico da Imagem 3 é possível perceber a diversidade de 

produtos comercializados nas Feiras Livres de Abaetetuba. Essa diversidade está associada a 

2 fatores principais. O primeiro que direcionar as tomadas de decisão de mercado que é a 

demanda de produtos, isto é, as Feiras estão estruturadas para atender a demanda de do 

mercado consumidor. Que nesse caso é o segundo fator, o consumidor, o qual define o que 

deverá ser ofertado para aqueles que demandam. 

Nesse sentido, Kerber e Abreu (2010) reforçam que o desenvolvimento da agricultura, 

destacando a agricultura de base ecológica, pode oportunizar a promoção e o fortalecimento 

econômico e social da agricultura familiar e mais, possibilitar também novas formas de 

integração ao mercado, que reflete interesses sociais e políticos específicos. Isto é, as Feiras 

Livres de Abaetetuba vão além de uma dinâmica de oferta e demanda, mas se trata de relações 

sociais construídas nesses espaços. 

O que ficou perceptível nas falas tanto dos feirantes como dos consumidores foi a 

relação de confiança construída pelo tempo que as Feiras Livres foram constituídas no 

município de Abaetetuba. Essas relações de confianças são a base para a que surjam os 

circuitos curtos de comercialização. E, esses circuitos são essenciais para mitigar uma 

problemática frequente que são os Atravessadores. A proposta dos circuitos curtos de 

comercialização, isto é, as Feiras Livres e dar autonomia para os produtores e agricultores, 

bem como garantir preços mais justos tanto para quem vende, como para quem compra. 

 

b. Origem dos Produtos Comercializados nas Feiras de Abaetetuba/PA 

Quando analisando, por meio da observação os produtos comercializados nas Feiras 

Livres de Abaetetuba, percebeu-se a diversidade desses produtos. Eram produtos de origem 

vegetal como pimenta, urucum, tucupi, tomate, cebola, pimentão, coentro, jambu, limão, 

pimentinha de cheiro, couve, macaxeira, cenoura, beterraba, berinjela, coco, laranja, uva, e 

tantos outros. E, de origem animal eram percebidos principalmente carnes de extrativismo, as 

carnes de caças como jacaré, capivara, cutia, paca, além do extrativismo pesqueiro que são os 

peixes da região de água doce comum na região de Abaetetuba, mas também pescados e 

mariscos de água salgada. 

 

Imagem 4:Mosaico com Produtos Ofertados nas Feiras Livres de Abaetetuba/PA. 
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Fonte: Própria dos Autores (2020). 

Outro ponto importante é a comercialização de produtos que são característicos e 

específicos do município de Abaetetuba e municípios circunvizinhos, que são os biscoitos de 

trigo muito comuns. O mingau de açaí e miriti que são base da alimentação, consumido como 

café da manhã e lanches, o que não é comum na alimentação paraense de modo geral. Essas 

especificidades também influenciam nos produtos que serão ofertados dentro das Feiras 

Livres em Abaetetuba. Como ressaltam Carvalho e Luz (2011) ao dizerem que ―o ato de 

comer, de se alimentar é, assim, uma ação concreta que incorpora tanto de alimentos em si, 

como também seus significados‖. Os autores continuam dizem que essa incorporação é 

permeada por trocas simbólicas, envolvendo diversos elementos, expressando e consolidando 

a posição de um agente social em suas relações cotidianas (CARVALHO; LUZ, 2011). 

Imagem 5: Comercialização de Biscoitos nas Feiras Livres de Abaetetuba/PA. 

 
Fonte: Própria dos Autores (2020). 

Características essas, que fazem as Feiras Livres de Abaetetuba serem esses espaços 

aconchegantes de trocas, comércio, diversidade de produtos e pessoas. Um espaço que tem 

além das relações comerciais, as relações de confiança. Confiança essa que serve de aliada a 
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muitos problemas identificados em espaços como as feiras livres de modo geral, que diz 

respeito a qualidade, origem/procedência dos produtos ali comercializados. O que reflete 

diretamente em fatores de risco tanto para a garantia da soberania, quanto da saúde dos 

consumidores que compram nesses espaços. 

 

c. Fatores de Risco para a Soberania e Saúde do Consumidor das Feiras de 

Abaetetuba/PA 

Durante as visitas de observação nas Feiras Livres de Abaetetuba percebeu-se a 

diversidade de produtos, que gerou o seguinte questionamento: ―Essas frutas e hortaliças vêm 

de onde para serem comercializadas?‖. Ressaltando que as frutas mais vistas nas feiras eram: 

manga; muruci; caju; acerola; coco; abacaxi; laranja; melancia; melão, limão; pytaia; Ingá; 

abil; mamão; goiaba; ameixa; maracujá; maçã; uva; pêra; uva passa; morango. 

De acordo com a fala dos feirantes as frutas como: manga; muruci; caju; acerola; coco; 

abacaxi; laranja; melancia; melão, limão; pytaia; Ingá; abil; mamão; goiaba; ameixa; 

maracujá, são produzidas por agricultores em Comunidades rurais do próprio município de 

Abaetetuba, segundo eles são provenientes da agricultura familiar das ilhas e das estradas. Já 

maçã; uva; pêra; uva passa; morango são frutas que vem de outras regiões que são trazidas 

por atravessadores para Abaeté. 

Imagem 6: Hortifrúti comercializado nas Feiras Livres de Abaetetuba/PA. 

 
Fonte: Própria dos Autores (2020). 

Quanto as hortaliças comercializadas nas Feiras Livres, foi possível observar a 

quantidade e a diversidade encontrada. No entanto, eram as mesmas variedades em todas as 

feiras, o que demonstra a demanda dos consumidores por determinadas hortaliças e também a 

ofertadas dessas no mercado. Dentre as encontradas estão: couve, caruru, abóbora, chuchu, 

repolho, chicória, coentro, feijão verde, batata doce, macaxeira, pepino, pimentão, tomate, 
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pimentinha. Essas hortaliças segundo os feirantes são provenientes da agricultura familiar 

tanto da estrada, quanto das ilhas de Abaetetuba, principalmente da primeira. 

Outras hortaliças também são encontradas nas feiras. Mas, vale salientar que essas são 

de outras regiões e chegam por meio de atravessadores que trazem das centrais de 

abastecimentos como a Ceasa de Belém. São essas hortaliças: nabo, berinjela, beterraba, 

cenoura, cebola erepolho. Ainda conforme relato dos feirantes, essas hortaliças têm demanda 

de mercado, porém o tempo e a distância fazem com que existam perdas na qualidade e de 

produto, haja vista que, muitas dessas frutas e hortaliças chegam amassadas e feridas, o que 

facilita a entrada e ação de microrganismo, levando a perda deterioração desses produtos. 

Apesar de muitos feirantes alegarem que, mesmo havendo perdas, isso não influencia no valor 

do produto, já que essas perdas são pequenas e dentro da margem aceitável. 

Imagem 7: Principais carnes comercializadas nas Feiras Livres de Abaetetuba/PA. 

 

 
Fonte: Própria dos Autores (2020). 
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Como já foi dito anteriormente, as feiras de Abaetetuba apresentam uma diversidade 

de produtos que ali são comercializados. Dentre esses estão as carnes, das mais diversas 

forma, tipos e origem. Nas observações feitas foi possível identificar carnes comuns em feiras 

e supermercados como a carne bovina, carne de frango, carne suína, pescados. Mas, o que 

chama atenção nas feiras de Abaeté é encontrar carnes do extrativismo animal que são 

comuns na culinária local, exemplo se tem a carne de jacaré, camarão (cozido e salgado), 

carne de cutia, carne de tatu, carne de animais silvestres comuns nas áreas de várzea. 

Apesar da diversidade e da procura por esses produtos nas Feiras Livres de 

Abaetetuba, bem como as garantias de qualidade desses para o consumo. Durante as visitas 

foram observadas inúmeras situações que podem comprometer esses produtos, a qualidade e a 

saúde de quem os consumir. Principalmente no que diz respeito às carnes por serem produtos 

perecíveis e pelo excesso de água, o que possibilita de forma mais rápida o desenvolvimento 

de microrganismos e ações de deterioração do produto. Ressaltando ainda que, a maior parte 

das carnes comercializadas estavam expostas sem nenhum tipo de proteção. Além das carnes 

de animais silvestre que, por não saber a origem podem causar sérios danos à saúde do 

consumidor. 

Comparada com as carnes, o que ocorre com as frutas e hortaliças é diferente, pois, a 

maior parte comercializadas nas Feiras Livres de Abaetetuba são de áreas próximas aos 

centros de comercialização, o que permite fornecer ao mercado produtos frescos, saudáveis, 

menos danificados pelo transporte e a distância, o que pode influenciar diretamente na sua 

vida de prateleira e até mesmo um produto mais saudável para o consumo, considerando suas 

características organolépticas (textura, sabor, aroma, cor). 

Apesar das problemáticas apresentadas, principalmente, relacionada a comercialização 

de carnes nas feiras de Abaetetuba, é importante ressaltar que a população do município 

apresenta demandas por produtos sejam eles de origem animal e/ou vegetal, e o mercado está 

conseguindo atender a essas demandas de forma satisfatórias. O que comprova não somente a 

capacidade de abastecer o mercado, mas também de garantir produtos que são demandados 

por esse mercado, o que acaba sendo a base do princípio da soberania alimentar, o de poder 

escolher o que se quer comer e não apenas comer o que está disponível. 

Evidente que falta uma sensibilização por parte tanto dos consumidores e feirantes, 

como também de órgãos do poder público responsáveis pela área da saúde municipal de 

Abaetetuba para fiscalizar esse comércio, não afim de apreender os produtos de modo geral, 

mas de orientar sobre medidas de controle para que a comercialização seja feia de forma 
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responsável e atendendo as normas e legislação sanitária necessária para evitar que surjam 

Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) contraídas por esses alimentos comercializados 

nas Feiras Livres de Abaetetuba, Estado do Pará. 

 

5. Considerações Finais 

De modo geral, é possível perceber que as Feiras Livres do município de Abaetetuba 

vão além de espaços para comercialização de produtos. Diz respeito a um espaço diverso, 

com sabores, cores, cheiros, saberes, tradições, costumes de uma população que vive aquela 

região que é o Baixo Tocantins. Um espaço onde as relações de confiança garantem que 

aquele produto vendido/comprado tem qualidade, procedência, selo de garantia, e ―pode 

confiar!‖que é um produto seguro para consumo. 

Essas características são importantes nas observações. Mas, ainda sim é preciso que 

cuidados sejam para que esses produtos não atinjam a qualidade de vida e a saúde do 

consumidor. Apesar das relações culturais, é possível verificar a presença de animais como 

urubus, o que demonstra a presença de restos de alimentos estragados, além do cheiro no final 

das feiras em virtude do horário e do calor, o que faz com que esses animais sejam atraídos 

para as lixeiras e locais onde são depositados os restos de alimentos. Apesar de ser pouca 

quantidade. 
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Área TemáticaIV: Agroecologia, Agricultura Familiar Camponesa e Soberania alimentar 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

Neste artigo houve a reflexão acerca da necessidade da transformação dos sistemas agroalimentares, 

onde suas fragilidades forampotencializadaspela pandemia do Covid-19. A frente de um cenário 

abrupto com diversas medidas para controlar a propagação da pandemia, existe uma necessidade 

urgente de promover sistemas alimentares mais sustentáveis. Oobjetivo desse trabalho foi de fazer um 

levantamento bibliográfico crítico para argumentações acerca da necessidade da transformação de 

nossos sistemas agroalimentares, compilando e confrontando artigos da pré-pandemia com atuais. Foi 

aplicado umarevisão integrativa, em que permite a inclusão de estudos teóricos e práticos para uma 

compreensão completa do fenômeno analisado.A partir de dos resultadospercebeu-se que os sistemas 

agroalimentares já apontavam colapso antes da pandemia, pois, os mesmos são fundamentados em 

uma agricultura sem biodiversidade, sem autonomia para o agricultor, sem equidade social, sem 

respeito ao meio ambiente. Com isso, evidenciou-se que a agroecológica aborda princípios 

importantes para enfrentar os desafios futuros, pois são mais resilientes e sustentáveis. Faz-se 

totalmente necessário a conscientização das mudanças para cidadãos, governantes e toda a sociedade, 

para assim, ser efetivado uma restauração de todo caos que as atuais estratégias de produção de 

alimentos firmaram.  

 
Palavras-Chave: Sustentabilidade, Agroecologia, Agricultura familiar, Pandemia, Coronavirus. 

 
Abstract 

In this article, there was a reflection on the need to transform agri-food systems, where their 

weaknesses were enhanced by the Covid-19 pandemic. Facing an abrupt scenario with several 

measures to control the spread of the pandemic, there is an urgent need to promote more sustainable 

food systems. The aim of this work was to carry out a critical bibliographic survey for arguments 

about the need to transform our agrifood systems, compiling and comparing pre-pandemic articles 

with current ones. An integrative review was applied, which allows the inclusion of theoretical and 

practical studies for a complete understanding of the analyzed phenomenon. From the results, it was 

noticed that the agrifood systems already pointed to collapse before the pandemic, since they are based 

on agriculture without biodiversity, without autonomy for the farmer, without social equity, without 

respect for the environment. With that, it became evident that agroecology addresses important 
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principles to face future challenges, as they are more resilient and sustainable. It is absolutely 

necessary to raise awareness of the changes for citizens, government officials and the whole of 

society, so that a restoration of all the chaos that the current food production strategies have 

established will be carried out. 

 

Keywords: Sustainability, Agroecology, Family farming, Pandemic, Coronavirus. 

 

 

 

1. Introdução 

O meio ambiente possui interações naturalmente interdisciplinares, com 

funcionamento holístico. O homem, na busca pelo desenvolvimento da sociedade com a 

simplicidade de raciocínio, transformou essa complexidade de conexões em meios 

disciplinares para melhor compreender e resolver panoramas (PHILLIPI JÚNIOR, 2000). No 

entanto, esse fato trouxe consequências. 

Como a pandemia do Coronavírus, que causa a doença do COVID-19. Esse momento 

em que o mundo vive expôs a fragilidades multifacetadas, que devem ser repensadas. Um 

exemplo disso é a nossa sociedade pautada em um sistema que tem como principal objetivo o 

lucro. Na produção de alimentos, a expansão da agricultura extensiva em detrimento dos 

ecossistemas naturais, combinados com tecnologias mecanizadas, modificações genéticas e 

tratamentos com agroquímicas, tornaram-se uma grande força na remodelagem da biosfera, 

são sistemas simplificados e mudam as interações fundamentais. A situação se agrava à 

medida que as monoculturas em grande escala avançam às custas dos habitats naturais, o que 

pode levar ao surgimento de doenças (ALTIERI; NICHOLS, 2020ab). 

As mudanças necessárias para todos os sistemas de forma multilaterais, estão sendo 

retratados repetidamente por várias esferas científicas (BUSS et al., 2020), como por 

exemplo, a reestruturação dos nossos sistemas agroalimentares para uma reordenação do 

equilíbrio e do desenvolvimento (SOUZA; BEZERRA, 2018; GLIESSMAN, 2020a). 

Portanto, a agroecologia se configura em uma ferramenta de abordagem sistêmica 

poderosa, que permite a sociedade a melhorar a saúde ambiental e humana de forma 

interdisciplinar. Ela mostra caminhos alternativos de agricultura, pois fornece princípios sobre 

como projetar e gerenciar sistemas agrícolas mais capazes de resistir a crises futuras - sejam 

surtos de pragas, pandemias, perturbações climáticas ou colapsos financeiros (ALTIERI; 

NICHOLS, 2020a).  

Isso porque suas estratégias produtivas têm como base diversidade em espécies e 

recursos genéticos, o alinhamento com a ciência de como a natureza trabalha, otimizando a 
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sinergia funcional dos seus componentes, mitigando a degradação ambiental e problemas 

socioeconômicos. Também são ótimas opções para o fortalecimento da economia e 

abastecimento de alimentos regionais, promovendo autonomia da Agricultura Familiar (AF) e 

soberania alimentar para o meio geográfico atuante (FAO, 2019; GLIESSMAN, 2020a). 

Ademais, esses sistemas estão associados a uma produção democratizada, com 

valorização cultural, que estreita a relação entre atores sociais do campo e consumidores, 

integra a economia solidária e circular, dribla as formas de comercialização realizada por 

atravessadores e grandes redes de supermercado, ajuda a firmar o planejamento coletivo e 

integra o desenvolvimento regional/territorial/endógeno.  

Diante da contextualização, esse artigo tem como principal objetivo fazer um 

levantamento bibliográfico para argumentações acerca da necessidade da transformação de 

nossos sistemas agroalimentares, compilando e confrontando artigos da pré-pandemia com 

atuais.  

 

2. Metodologia 

Esse artigo se deu a partir de uma revisão integrativa, em que permite a inclusão de 

estudos teóricos e práticos para uma compreensão completa do fenômeno analisado. Ela 

combina também dados da literatura teórica e empírica, incorporando um vasto leque de 

propósitos: definição de conceitos, revisão de teorias e evidências, e análise de problemáticas. 

A amplitude da amostra, em conjunto com a multiplicidade de propostas, deve provocar um 

panorama consistente e compreensível de conceitos complexos, teorias ou problemas 

(SOUZA et al., 2010).  

Para o levantamento dos artigos na literatura realizou-se uma busca nas seguintes 

bases de dados: Sciencedirect®, Springer®, Scopus® e Google Scholar® bem como 

periódicos nacionais e internacionais de referências da área, como Environment&Agriculture, 

EnvironmentandSustainability, AgricultureandHumanValues, 

AgroecologyandSustainableFood Systems, Revista brasileira de Agroecologia, 

Desenvolvimento e meio ambiente, Ambiente & sociedade, entre outros. 

Foi abordada uma contextualização das bases para compreensão do atual cenário e 

como este reflete em ajudes dos nossos sistemas agroalimentares, enfatizando a agroecologia 

como potencial alternativa para oferecer caminhos que ajudam na quebra de paradigmas. Os 

principais assuntos abordados e entrelaçados serão: Funcionamento holístico dos sistemas, 

desenvolvimento sustentável, valorização do território e da AF para o desenvolvimento, bem 
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como os principais aspectos que argumentam a necessidade de quebra de paradigma dos 

sistemas agroalimentares. 

 

3. Resultados/Discussões 

Tempos difíceis marcam o século XXI, o planeta Terra está diante de muitas 

incertezas e cenários em que não estamos acostumados a viver, o futuro traz temores do que 

ainda pode estar por vir. Mas como destaca Blay-Palmer et al. (2020, p.517) ―nas incertezas, 

novas possibilidades surgem e novos caminhos se abrem‖. Logo, antes de aprofundar o debate 

sobre o atual cenário, deve-se abordar pontos que ajudem a nos conscientizar de que toda 

causa tem efeito e o que acontece no agora decorre de passos destrutivos da humanidade. 

Essencialmente, deve-se também, ter o discernimento de que todos os processos que 

ocorrem no planeta são complexos e seus funcionamentos estão conectados.  Os problemas 

globais não podem ser visualizados isoladamente, pois são dinamicamente interdependentes, 

em última análise, esse sistema é a completude de um todo e suas partes. O desequilíbrio de 

um subsistema causa colapso no total (CAPRA; EICHEMBERG, 2006; GEISSDOERFER et 

al., 2017; ALTIERI; NICHOLLS, 2020). 

Nesse sentido, seria possível alegar que as ações antrópicas, justificadas pela busca do 

―desenvolvimento‖, desencadearam diversos impactos no planeta, como a degradação natural 

em função de extração de recursos hídricos, minerais, vegetais, a inserção de cultivos de 

grãos, entre outros. O surgimento da pandemia do Coronavírus, por exemplo, está ligado ao 

estado de desequilíbrio que surge de uma crise ambiental-climática global causada por essa 

intervenção (CORNEJO et al., 2020).  

O que remete ao risco fabricado, em que o ser humano desencadeia riscos na natureza, 

sendo o mesmo afetado por tal. Quanto esse tipo de risco se expande, mais ficamos sem saber 

as dimensões destes, pois suas complexidades se tornam exponenciais (GIDDENS, 2000). 

Capra (2020) afirma que o caráter predatório da economia global extrativista sucumbe seus 

interesses em detrimento dos recursos naturais, o COVID-19 é uma reposta biológica, estes 

efeitos deletérios afetam diretamente a saúde humana e o funcionamento sistêmico do Planeta 

Terra. 

Tem-se nessa estrutura, uma sociedade marcada por um ―déficit do pensamento 

social‖ (BECK, 2018, p.30).  Esse fato está alicerçado em uma construção de sociedade a 

partir das perspectivas da economia industrial, em que busca a todo custo o desenvolvimento 
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pelo viés do crescimento econômico. Contudo, o avanço da economia por si só é insuficiente. 

É o mesmo que utilizar do Produto Interno Bruto (PIB) como um indicador de 

desenvolvimento, sabendo-se que as atividades industriais e intensivas, que ele agrega, 

diminuem o bem-estar ecológico, desencadeando desequilíbrios que vêm a afetar todo o globo 

e os seres que nele vivem (HIMANEN, 2014). 

Mas o que realmente significa o desenvolvimento? O desenvolvimento agrega mais 

elementos do que a visão industrial aponta. Ele dispõe de equidade social, integrando meios 

que contribuam para que todos os diferentes grupos tenham equivalência na busca por 

qualidade de vida, como os direitos mínimos: saneamento básico, água encanada e coleta de 

lixo, assim como acesso a alimentos de qualidade. Ainda, atrela-se a fatores culturais, 

ambientais e políticos. Ressalta-se que as políticas públicas são de extrema importância para a 

mitigação de desigualdades, possibilitando o direcionamento ao desenvolvimento de fato 

(SOUZA, 2006; RIZZOTTO; BORTOLLO, 2011; DEDECCA, TROVÃO e SOUZA, 2014). 

Alguns autores afirmam que o desenvolvimento, no seu sentido mais legítimo, 

necessita ser sustentável, ou seja, precisa ser ―a integração equilibrada e sistêmica do 

desempenho econômico, social e ambiental, intra e intergeracional‖ (GEISSDOERFER et al., 

2017, p.6). Complementando, este conceito, pode-se explicitar que ele ―pressupõe o 

atendimento das necessidades básicas de todos, incluindo o das futuras gerações‖ (ROCHA; 

BURSZTYN, 2005, p.45). E esse desenvolvimento deve estar fincado na dignidade humana, a 

um bem-estar mais elevado em saúde, educação e inclusão social e, é claro, integrando a 

realização do potencial humano em seu desenvolvimento cultural (HIMANEN, 2014). 

É importante frisar recomendações para o desenvolvimento sustentável, em que, por 

exemplo, a Agenda 2030 a qual contém o conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), fazem parte de um plano de ação para erradicar a pobreza, proteger o 

planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade. Destes 17 objetivos, o 

projeto a mudança a ruptura metabólica proposta aqui representa cerca de 7 deles: Fome zero 

e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, trabalho decente e desenvolvimento econômico, 

redução de desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, ação contra mudança global 

do clima e vida terrestre (AGENDA 2030, 2015). 

É fundamental que haja uma sociedade moderna mais reflexiva, onde submerja a 

consciência da importância de envolver a cultura, as políticas de estado e a mudança social 

como elementos básicos. É essencial ter estratégias para incluir todas as camadas sociais, a 

ocupação, os papéis dos sexos, o núcleo familiar, a agricultura e os setores empresariais, 
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permitindo formas contínuas do progresso técnico-econômico (BECK, 1997). Destaca-se que 

as mudanças que ocorrem em função do desenvolvimento, não assumem a mesma forma em 

todos as regiões e locais, diante disso, a metamorfose do tecido social pode ser enxergada de 

vários níveis que desenvolvem estruturas específicas (BECK, 2018). 

Cabe aqui então, fomentar as ideias de Escobar (2005), em que indica a necessidade de 

noção do valor do território sobre o desenvolvimento sustentável, visto que, representa uma 

relação entre lugar, cultura e natureza, com grande participação no fortalecimento da 

biodiversidade (quem tem papel funcional no equilíbrio do meio ambiente). Para o autor, há 

uma necessidade de teoria corretiva que neutralize a minimização da grande importância ao 

―global‖, para que assim, sejam mais centralizadas as estratégias de desenvolvimento para o 

local (ESCOBAR, 2005).  

Há uma relação densa entre cultura, sustentabilidade e território, pois os atores sociais 

exercem seu poder para frear o processo de degradação ambiental (LEFF, 2009). Em 

municípios de menor porte, as cooperativas e organizações sociais atuantes, muitas vezes, são 

precárias. Assim como a disponibilidade de recursos humanos devidamente capacitados 

(ROCHA; BURSZTYN, 2005). 

Então, ao incitar o fortalecimento de entidades que promovam o desenvolvimento 

territorial e sua economia, como por exemplo, as cadeias curtas de abastecimento da AF 

agroecológica, traz-se uma gama de benefícios do desenvolvimento sustentável, agregando 

ainda as conexões e a confiança com o lugar/espaço de produção (origem; território), valores 

sociais dos seres envolvidos no processo (CASSOL, 2013). As redes agrológicas possuem 

uma marca bem destacada no desenvolvimento rural, Schneider e Ferrari (2015, p.58) 

corroboram com essa afirmação, enfatizando que: 

 

Agricultores familiares constroem novos mercados e alternativas econômicas com 

maior autonomia, via resgate e valorização de produtos tradicionalmente produzidos 

no percurso de sua história ou enraizados na sua cultura e em seu território. Em 

termos analíticos, esta abordagem é tributária da literatura internacional sobre redes 

agroalimentares alternativas e dos estudos sobre a relocalização dos alimentos, que 

discute as novas demandas dos consumidores e a formação de uma ―economia da 

qualidade‖. 

 

Ademais, a agroecologia, e seus princípios, faz-se uma ferramenta importante para o 

desenvolvimento regional e suavização da instabilidade socioambiental. Pois, ela é baseada na 

biodiversidade, no fortalecimento cultural, nas dinâmicas locais, que contribuem para uma 
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ruptura metabólica na atual estratégia de produção de alimentos (GLIESSMAN, 2013; 

ALTIERI, 2009).  

Ela é pautada na integração de aspectos agronômicos, ambientais, sociais e 

econômicos, busca a compreensão sistêmica dos agroecossistemas e seus processos, 

estimulando a implantação de agrobiodiversidade para o equilíbrio destes. Além do 

compromisso com as futuras gerações, buscando a quebra de paradigma das atuais tendências 

de degradação social e ambiental do planeta (ROCHA; BURSZTYN, 2005). Ainda, traz 

traços da economia circular, já que sistemas agroecológicos buscam uma autossuficiência 

energética, como um sistema regenerativo, com fechamento e estreitamento dos circuitos de 

resíduos e energia (GEISSDOERFER, 2017).  

Os princípios da Agroecologia corroboram com a definição de sustentabilidade de 

sistemas agroalimentares, descritos pela FoodAndAgricultureOrganizationOf The United 

Nations (FAO) (2019), que abordam cinco critérios: (1) deve-se proteger a biodiversidade do 

ecossistema; (2) respeitar culturas; (3) ser economicamente justo e acessível; (4) 

nutricionalmente adequado e saudável; e (5) otimizar o uso de recursos naturais e humanos, 

respeitando a sua resiliência. 

Demonstrando que é necessário muito além de ecologizar agroecossistemas, mas 

também, melhorar estruturas das comunidades nos eixos socioeconômicos, fortalecer a 

consciência social, a diversidade cultural, valores individuais e coletivos, entre outros. Isso 

porque a Agroecologia é um campo do conhecimento transdisciplinar, que se trata não apenas 

de uma ciência, mas também de um conjunto de práticas, na qual fornece estruturas 

metodológicas de trabalho para a compreensão mais profunda, tanto da natureza dos 

agroecossistemas, como dos princípios segundo os quais eles funcionam (ALTIERI, 2012; 

GLIESSMAN, 2014). A crise do COVID-19 leva a sociedade a pensar em soluções de curto 

prazo, porém, ao mesmo tempo, esta circunstância abre oportunidades de avançar 

transformações a longo prazo (GLIESSMAN, 2020a). 

Não deve esquecer que o modelo de sistemas simplificados, sem agrobiodiversidade, 

baseados em monocultivos, desencadeiam muitos dos desequilíbrios que desembocam em 

fragilidades ambientais, sociais e econômicas, como diversas as doenças que já afetaram a 

humanidade. Ou seja, os nossos sistemas agroalimentares já estavam, nitidamente, antes da 

pandemia do novo Coronavírus, deteriorados em função dos modos visados pela Revolução 

Verde (NOVAES, 2017).  



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

711 

Prokopy et al. (2020) sugerem, em um estudo, a urgência em transformar a paisagem 

do Meio-Oeste dos Estados Unidos da América (EUA) em mais do que milho e soja, os 

autores afirmam essa mudança pode equilibrar as metas de sustentabilidade, construir as 

capacidades adaptativas das comunidades rurais e fortalecer a resiliência contra os impactos 

do sistema que a crise do COVID-19 revelou. 

Essa colocação espelha reflexões para além dos EUA, também se aplica ao Brasil e 

aos demais pais dependentes de sistemas agroalimentares baseados em monocultivos. 

Demonstrando que há uma falha a nível global das bases agrícolas. Só com a ampliação da 

diversificação os sistemas agrícolas serão mais resistentes aos impactos como o COVID-19 

ou patógenos de plantas/animais no futuro e colaborará para a viabilidade de base sustentável, 

essa é uma parte da mudança socioambiental e agrícola que esta crise revelou ser 

absolutamente necessária (PROKOPY et al. 2020). Em resumo, deve-se considerar a crise 

para estimular um olhar de valorização do setor da AF de base agroecológica da sociedade. 

Agora, todos os entraves para uma agricultura mais sustentável, talvez, estejam sendo 

potencializados e ficando escancarados. Entretanto, preocupações dos mercados locais, em 

termos da produção de alimentos, podem acionar um estímulo à integração de esforços 

econômicos, políticos e em prol da sustentabilidade, do desenvolvimento rural sustentável 

realizado com equidade social, bem como à Soberania Alimentar. 

Em meio a essas dificuldades, o lado positivo da pandemia COVID-19 é que ela 

colocou a sustentabilidade em destaque e a urgência em mudar os sistemas atuais de 

predominância. A pandemia não é apenas uma crise de curto prazo, ela possui implicações 

mais amplas e complexas, baseadas em acelerar as capacidades de adaptação da 

sustentabilidade de longo prazo na gestão de desafios futuros (REMKO, 2020; IVANOV, 

2020; KARMAKER et al., 2020).  

Necessita-se mais que um planejamento para a preparação de momentos como esses, 

os sistemas alimentares devem ser atuantes em todos os níveis, essencialmente, o local e o 

regional, pois as cadeias de abastecimento mais curtas integram a governança em várias 

escalas, o que facilita a coordenação e cooperação coerentes no sistema. É preciso a 

independência de cadeias de abastecimento globais - controlados por corporações que 

ameaçam os meios de subsistência da AF (BLAY-PALMER et al., 2020). 

Ainda, deve-se buscar e potencializar a melhoraria da infraestrutura no campo, 

intensificando o apoio, aumentando a disponibilidade, acessibilidade e estimulando formas 
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sustentáveis de produção de alimentos. Deve-se apelar aos governos a facilitação ao acesso de 

serviços de crédito e financiamento, que permitam o investimento à produção agroecológica. 

É fundamental reconhecer, promover, proteger e garantir os direitos dos agricultores 

familiares. Precisa-se estimular a luta à terra, a sementes, a água e todas as condições para 

alimentar as populações com segurança (MPOFU, 2020).  

Portanto, consumidores possuem um papel fundamental a cumprir nessa 

transformação, amparando econômica e politicamente o tipo de sistema alimentar que 

desejam promover. Para quem não tem condições de comprar alimentos, a esperança está 

também na AF, que pode abastecer a população vulnerável com alimentos básicos - 

principalmente se o Estado injetar recursos emergenciais nos programas institucionais 

existentes (PREISS, 2020).  

Cabe aqui, enfatizar que o tema tem sido muito abordado por autores do mundo 

inteiro, demonstrando que existe urgência em alterar nossas dinâmicas. Exemplos de 

reflexões e artigos que retratam essas realidades são encontrados em Blay-Palmer et al. 

(2020), Altieri e Nicholls (2020ab), Hopkins (2020), Silva e Barbosa (2020), Claudino 

(2020), Cornejo et al. (2020), Gliessman (2020ab), Hendrickson (2020), entre outros. São 

textos que questionam vários pontos que circundam as limitações do modelo convencional de 

produzir alimentos e possíveis alternativas.  Diante de todo o contexto exposto, respalda-se 

aqui a grande relevância do fortalecimento das mudanças essências para o desenvolvimento 

sustentável e qualidade de vida. 

Da mesma forma, o COVID-19 pode auxiliar em uma mudança de panorama 

socioeconômico e de valores sociais em diferentes níveis (MORALES, 2020), basta 

compreender que toda crise, também traz consigo, quebras de paradigmas e evolução aos 

sistemas. Portanto, nos foi disponibilizada uma oportunidade única de analisar criticamente 

muitos dos sistemas de nossa sociedade (não apenas desafiá-los, mas também a nós mesmos).  

―As sociedades têm poucas oportunidades de redefinir sua trajetória; nos foi dada essa chance. 

Simplesmente sugerir que voltemos ao "normal" será perder esta oportunidade‖ (MOYER, 

2020, p.2). 

O estímulo ao desenvolvimento sustentável não deve ser desmobilizado, pois a 

Soberania Alimentar e a agroecologia também fazem parte da ordenação positiva democrática 

da vida. A agroecologia é a mudança em que a sociedade deve se apoiar, ela é autonomia da 

socioeconômica, está alinhada com a ciência de como a natureza funciona, ela é 

transdisciplinar, participativa. Nela estão contidas respostas para transição que é necessária, 
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pautadas nas principais respostas problemáticas, como o crescimento populacional, a 

conservação dos recursos naturais (GLIESSMAN, 2020), produção (in)sustentável, agora 

também, uma luz no fim do túnel para o momento vigente. 

 

4. Considerações Finais 

A partir desse estudo, nutriu-se a compreensão de que o sistema agroalimentar está em 

crise antes da pandemia do COVID-19, em que, nas atuais circunstâncias essas fragilidades 

foram escancaradas. As transformações sugeridas neste texto só podem ser prováveis se 

houverem estímulos para melhorar a infraestrutura no campo, apoiando e aumentando 

acessibilidade e incitando formas sustentáveis de produção de alimentos, bem como, a 

integração da sociedade para prover a consciência de todos os atores envolvidos. 

Destaca-se que a agricultura familiar aliada àagroecologia é uma ponte chave para 

sistemas de produção resilientes e capazes de enfrentar os desafios em que a sociedade está 

sujeita, pois são produções democratizadas, com valorização cultural, que estreitam a relação 

entre atores sociais do campo e consumidores, integram a economia solidária e circular, 

ajudam a firmar o planejamento coletivo e integra o desenvolvimento 

regional/territorial/endógeno.  

Ainda, após o compilado de artigos que antecedem a pandemia e os atuais, percebeu-

se que há vários pesquisadores fazem esse debate, afim de despertar no meio acadêmico e na 

sociedade mudanças necessárias no mundo do ―novo normal‖.Por fim, a complexidade da 

quebra de paradigma necessita de um apoio inter-multi e transdisciplinar, conectando os mais 

diversos meios que tangenciam a temática, para que assim possa servir como fio condutor para 

a consolidação da valorização da relação da comida de verdade (origens, identidades, formas de 

cultivo) com o desenvolvimento rural sustentável. 
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Resumo 

A pandemia do coronavírus trouxe mudanças em todos os sistemas presente no globo, como por 

exemplo, os agroalimentares tiveram suas fragilidades expostas. Esse artigo tem como objetivo 

principal reunir informações de transformações de algumas redes agroecológicas no cenário nacional, 

afim de compreender as diversas atuações diante os novos desafios dispostos desde o COVID-19. A 

pesquisa tem como cunho metodológico a revisão bibliográfica descritiva, de caráter sistemático. As 

buscas foram realizadas principalmente nas bases de dados eletrônicas Google Scholar, em sites de 

instituições que trabalham com agroecologia no Brasil e notícias de jornais.O estudo demonstrou que 

há mobilização em todas as regiões brasileiras, muitas das articulações possuem o apoio de 

Universidades, Instituições de pesquisa e extensão, ONGs e voluntários. Os apoios, puderam também, 

construir redes de solidariedade, fomentando a economia da Agricultura Familiar (AF) agroecológica 

e contribuindo para minimização de estado de vulnerabilidade de famílias carentes. São muitos os 

benefícios à sociedade: o fomento de sistemas agroalimentares mais justos, baseados na 

sustentabilidade, o fortalecimento do território e do comércio de ciclo curto, a conscientização da 

população na urgência que se tem em apoiar estes sistemas. A divulgação dessas experiências são de 

extrema importância, pois, contribuem no debate e podem ajudar a estimular novas ações na AF ou em 

Instituições que assistem a AF agroecológica. Deve-se buscar e potencializar a melhoraria da 

infraestrutura no campo, intensificando o apoio, aumentando a disponibilidade, acessibilidade e 

estimulando formas sustentáveis de produção de alimentos.Conclui-se que em meio à crise, observa-se 

a resiliência social, a atuação em direção de contornar momentos desfavoráveis, principalmente, a 

importância da união e da solidariedade para consolidar redes que promovem agroecologia.  

 
Palavras-Chave: Agroecologia, Sustentabilidade, Desenvolvimento Rural, Agricultura Familiar. 
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Abstract 

The coronavirus pandemic brought changes in all systems present on the globe, such as, for example, 

agrifoods had their weaknesses exposed. The main objective of this article is to gather information on 

the transformation of some agroecological networks in the national scenario, in order to understand the 

various actions in view of the new challenges that have been posed since COVID-19. The research has 

as methodological feature the systematic descriptive bibliographic review. The searches were carried 

out mainly in the electronic Google Scholar databases, on websites of institutions that work with 

agroecology in Brazil and news from newspapers. The study demonstrated that there is mobilization in 

all Brazilian regions, many of the articulations have the support of Universities, Institutions research 

and extension, NGOs and volunteers. The support was also able to build solidarity networks, fostering 

the agroecological Family Agriculture (AF) economy and contributing to minimizing the vulnerable 

state of needy families. There are many benefits to society: the promotion of fairer agri-food systems, 

based on sustainability, the strengthening of the territory and short-cycle trade, the population's 

awareness of the urgency of supporting these systems. The dissemination of these experiences is 

extremely important, as they contribute to the debate and can help to stimulate new actions in PA or in 

Institutions that assist agroecological PA. The improvement of infrastructure in the field should be 

sought and enhanced, intensifying support, increasing availability, accessibility and encouraging 

sustainable forms of food production. It is concluded that in the midst of the crisis, social resilience is 

observed, direction to circumvent unfavorable moments, mainly, the importance of unity and 

solidarity to consolidate networks that promote agroecology. 

 
Keywords: Agroecology, Sustainability, Rural Development, Family Farming. 

 

 

1. Introdução 

O desequilíbrio ambiental é uma consequência direta das atividades humanas sobre a 

natureza, que surgem da ausência de compreensão do nosso papel como parte dela (CASTI, 

2012; CORNEJO et al., 2020; GEMMILL-HERREN, 2020). O crescimento econômico, a 

qualquer preço, prevalece sobre sua devida proteção. A expansão da agricultura e da indústria 

tem ocorrido às custas dos recursos hídricos e da biodiversidade natural. E o surgimento da 

pandemia do coronavírus (COVID-19) está diretamente ligado ao estado de desequilíbrio 

ambiental do planeta (CORNEJO et al., 2020). 

―A irrupção que vimos ao longo dos últimos meses não se apresentou sem vozes de 

aviso‖ (CHALO, 2020, p.2). As mudanças necessárias para todos os sistemas de forma 

multilaterais, estão sendo retratados repetidamente por várias esferas científicas (BUSS et al., 

2020), como por exemplo, a reestruturação dos nossos sistemas agroalimentares para uma 

reordenação do equilíbrio e do desenvolvimento (GAVOLLI, 2009; SOUZA; BEZERRA, 

2018; CORBARI et al., 2019; GLIESSMAN, 2020). 

O COVID-19 trouxe consigo, números crescentes de casos confirmados - dia a pós 

dia-  mais 900 mil mortes no mundo, mais de 130 mil só no Brasil (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2020; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).  Suas formas de contágio 
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rápidas, protagonizaram a reação de governos para a paralisação nas fronteiras, como meio de 

frear a contaminação. Todos os setores da economia foram afetados.  

Os Sistemas Agroalimentares foram uns dos mais expostos à essa fragilidade, isso 

porque a limitação nos transportes comprometeu o abastecimento de alimentos, especialmente 

nos setores mais pobres, em todas dimensões geográficas (ALTIERI; NICHOLLS, 2020). 

Além disso, gerou danos diretos à Agricultura Familiar (AF) e a Agroecologia, pois as feiras 

foram suspensas na maioria das cidades, o que consequenciou em perdas de produtos 

saudáveis e diversificados, bem como prejuízos socioeconômicos a estes sujeitos. 

Ressalta-se que sistema agroecológicos são altamente diversos em espécies e recursos 

genéticos, estão alinhados com a ciência de como a natureza funciona, otimizando a sinergia 

funcional de agroecossistemas, mitigando a degradação ambiental. Também são ótimas 

opções para o fortalecimento da economia e abastecimento de alimentos regional, 

promovendo autonomia da AF e segurança alimentar para o meio geográfico atuante (FOOD 

AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 2019; 

GLIESSMAN, 2020; GEMMILL-HERREN, 2020). 

Nesse sentido, questiona-se: Como as redes agroecológica e feiras orgânicas, têm se 

mobilizado para não travarem suas cadeias? Quais as principais estratégias essas organizações 

têm tido para contribuir no suprimento de alimentos, saudáveis e de qualidade nutricional, 

para população local? É importante destacar essa pesquisa se justifica pela importância do 

tema em condições atuais, sabendo da grande relevância em se estudar as transformações que 

estão ocorrendo em direção de ―um novo normal‖, pautados nas incertezas em que a 

sociedade vivência.  O Covid-19 pode servir como um meio de remover as lentes distorcidas 

dos olhos da humanidade, permitindo o mundo de encarar com mais clareza as realidades e 

problemáticas que já eram vigentes (MIENE, 2020). Para isso, deve-se considerar o 

fortalecimento de sistemas agroecológicos, pois ela enquanto paradigma, apresenta caminhos.  

O objetivo desse trabalho é de compreender como está o cenário atual das redes 

agroecológicas diante os novos desafios dispostos desde a chegada da crise consequenciada 

pelo Coronavírus, através de uma revisão bibliográfica. 
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2. Metodologia 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica descritiva, de caráter sistemático, o objetivo 

central é de através de um filtro rigoroso de busca, selecionar materiais que possam responder 

à pergunta da questão problema. Os critérios acerca dessa metodologia foram: formulação de 

tópicos específicos sobre um tema amplo a partir de problemática, localização dos estudos, 

coleta de dados, análise e apresentação dos dados, interpretação dos dados, resultando em 

aprimoramento e atualização do assunto (Figura 1) (CORDEIRO et al., 2007). 

Figura1. Fluxograma dos processos metodológicos aplicados. 

 

Fonte: Autores (2020) 

As buscas foram realizadas principalmente nas bases de dados eletrônicas Google 

Scholar, em sites de instituições que trabalham com agroecologia no Brasil e notícias de 

jornais. Realizou-se a leitura dos materiais encontrados de forma detalhada, fazendo uma 

sistematização das experiências(COSTA et al.,2020).A questão problema foi: Que 

transformações as redes agroecológicas tiveram diante à pandemia? Quais as suas 

mobilizações para escoar produção? Houve mobilizações sociais?  

 

3. Resultados/Discussões 

Antes de adentrar as questões relacionadas as redes, cabe aqui ressaltar que o 

momentoatual é oportuno para reconhecermos o impacto dos atuais meios de produção de 

alimentos sobre a qualidade de vida planetária (toda forma de vida e suas relações) (SILVA; 
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BARBORSA, 2020, p.6), os autores reforçam o quanto as ações antrópicas alteraram nossos 

sistemas: 

a iminente escassez dos recursos naturais, o desmatamentodas florestas, a poluição 

do ar e dos solos, o aumento de doenças crônicas provocadas pelo uso e consumo 

excessivo de agrotóxicos, alimentos transgênicos e ultraprocessados, o extermínio 

das comunidades tradicionais e suas práticas ancestrais de respeito e preservação da 

natureza, o acúmulo de lixo reciclável e não reciclável sem tratamento e 

reaproveitamento correto, dentre outras questões ético-políticas que violam os 

direitos humanos, destroem a biodiversidade e ameaçam a sobrevivência do planeta. 

Ademais, não se deve esquecer os sucessivos cortes orçamentários que atingiram as 

políticas públicas voltadas à AF e diante à pandemia foram agravados (INSTITUTO DE 

PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2020). E mesmo com toda ―maré‖ indo em contra à 

AF agroecológica, ela se demonstra resilientes e cheia de forças transformacionais. 

Existem exemplos já atuantes, como a campanha ―Vamos precisar de todo mundo‖ 

articulada pela Frente Brasil Popular e pela Frente Povo Sem Medo. Essa plataforma foi 

criada com objetivo de conectar e viabilizar o fortalecimento de iniciativas populares de 

cooperação, associados na cidade de Santarém, Oeste do Pará (Figura 1).  

 

Figura 1. Comunidades recebendo alimentos da agricultura familiar por meio de barcos. 

 

Fonte: Brasil de Fato (2020) 

Os mesmos concretizaram doações de 5 mil cestas básicas, amparando não só os 

agricultores familiares, mas também atores sociais em vulnerabilidade. As cestas possuíam 

uma grande diversidade de alimentos, como frutas regionais, olerícolas, farinha de mandioca, 

goma de tapioca, piracuí (farinha de peixe), coco e castanha (BARBORA, 2020). 
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O Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis (OTSS) que é um espaço de 

resistência das comunidades tradicionais do território de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba 

(RJ), mobilizou redes fundamentadas na economia solidária para o abastecimento das aldeias 

da região em estado de vulnerabilidade na pandemia. Essas redes recebem doações que são 

direcionadas às compras de alimentos provindos da agricultura familiar agroecológica. Eles 

afirmam que o processo de mapear produtos, produtores e feiras para escoar as produções 

locais são ações que impulsionam a socioeconomia dentro e fora das comunidades 

tradicionais, fortificando vínculos antigos e construindo novos, pautados em um olhar 

integrador e consciente do alimento sobre à mesa (OBSERVATÓRIO DE TERRITÓRIOS 

SUSTENTÁVEIS E SAUDÁVEIS, 2020). 

No estado do Tocantins, houve uma movimentação através da instituição Alternativas 

Para a Pequena Agricultura no Tocantins (APA-TO) em parceria com parceria com a 

Cooperamazônia, Cooperativa Bico e Rede Bico Agroecológico, com apoio da B Seguros, 

Banco BV, COOPERFORTE e Fundação Banco do Brasil, que construiu um projeto na base 

da solidariedade consciente, transformando a compra cestas básicas agroecológicas em 

doações para comunidades que se encontram em vulnerabilidade social, mobilização essa que 

dera renda aos agricultores e agricultoras da região (figura 2).  

Figura 2. Entrega de cestas básicas em Araguatins, São Bento e São Sebastião (TO). 

 

Fonte: APA-TO (2020). 
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Há biodiversidade nessas cestas, assegurando a Segurança Alimentar e Nutricional 

(SAN), os produtos que a compões são geralmente o arroz, o feijão, o azeite de babaçu, a 

farinha branca e d´água (puba), a tapioca, a macaxeira, o inhame, polpas de frutas nativas, o 

amendoim, a abóbora, a laranja, a banana e massa de puba (ALTERNATIVAS PARA A 

PEQUENA AGRICULTURA NO TOCANTINS, 2020). 

Ainda, em apoio aos agricultores agroecológicos e consumidores de produtos 

orgânicos, a Embrapa Territorial, a Rede Agroecologia Leste Paulista, a Associação de 

Agroecologia Natural de Campinas e Região (ANC) e a Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp), estão mobilizando uma plataforma para que facilite o acesso aos consumidores 

durante a pandemia. Os agricultores certificados se cadastram com informações que ajudam 

os consumidores na\ hora da compra, como por exemplo:  tipo de venda, tipo de certificação 

de orgânicos, localização geográfica, produtos, contato, horários de funcionamento, entre 

outros dados (MACIEL et al., 2020). Cabe salientar, também, o quão é imprescindível a 

atuação das Universidades e entidades de pesquisa, para contribuir com as mobilizações. 

Desde o final do mês de abril, noBaixo Sul da Bahia, houveram reuniões de mulheres 

agricultoras familiares da agroecologia para arquitetar a melhor forma de lidar com a crise e 

fornecer à sociedade o fomente de solidariedade. A produção agroecológica dos 

assentamentos de Dandara dos Palmares e Zumbi dos Palmares, chegaram à diversas famílias 

em situação de vulnerabilidade em regiões próximas, foram arrecadados fundos de doações e 

essa renda foi destinada para compra de Frutas, legumes e hortaliças orgânicas. Os efeitos do 

coronavírus trouxeram a repaginação da organização dessas redes, fomentando a autonomia 

econômica das mulheres no Baixo Sul da Bahia (KOINONIA, 2020). 

Assentados goianos criaram uma espécie de Feira virtual agroecológica para 

comercializarseus produtos. A iniciativa teve como base projetos de extensão em rede das 

instituições do Instituto Federal de Goiás (IFG), do Instituto Federal Goiano (IFGoiano) e da 

Universidade Federal de Goiás (UFG).A logística da feira virtual promoveu autonomia de 

agricultores familiares, a partir de uma lista demandada da população local. A plataforma 

recebia os pedidos e em seguida repassava para os agricultores, em que levam seus produtos 

em três pontos fixos na capital Goiânia com direção às encomendas. Ressalta-se que estas 

redes de agricultores já participavam de feiras orgânicas promovidas pelas Universidades, 

entretanto, os projetos de extensão tiveram que se adaptar ao momento de pandemia. Todos os 

atores envolvidos perceberam que houve uma ampliação de consumidores, devido à 

conscientização nas redes sociais acerca dos processos produtivos ecológicos e da importância 
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do fortalecimento da AF regional (INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E 

REFORMA AGRÁRIA, 2020).  

Um movimento chamado ―rede de solidariedade no Brasil‖, tem mobilizado 

voluntários e ONGs para articularem arrecadações coletivas pelo país, afim de manter a renda 

e a produção de agricultores familiares que fazem agroecologia e ajudar a quem está sem 

recursos para sobreviver neste momento de pandemia. O movimento conseguiu reunir 78 

comunidades nos estados do Amazonas, Piauí, Ceará, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Minas 

Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 

Goiás, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal.O projeto pretende ter continuidade quando a 

pandemia passar e parte dos recursos arrecadados no financiamento coletivo será aplicada na 

construção das hortas e cozinhas comunitárias (ECODEBATE, 2020). 

Iniciativas como essas, são primordiais, incentivando e sustentando a logística, e a 

distribuição de alimentos provindos da AF, destinando o contato direto com a produção da AF 

e das redes de comercialização agroecológicas, de modo a suavizar os riscos de contágio (pois 

o isolamento social é uma necessidade) e impulsionando a soberania alimentar e os bens 

socioeconômicos envolvidos. Deve-se assumir compromissos firmes com a AF ao longo da 

cadeia de alimentos por grande parte da demanda, pela consciência social e atuantes 

institucionais e governamentais locais/regionais. 

Portanto, consumidores possuem um papel fundamental a cumprir nessa 

transformação, amparando econômica e politicamente o tipo de sistema alimentar que 

desejam promover. O estímulo ao desenvolvimento sustentável não deve ser desmobilizado, 

pois a Soberania Alimentar também faz parte da ordenação positiva democrática da vida. 

Habilidades em comunicação intercultural e empatia também estão relacionados à 

equidade e na busca por uma distribuição alimentar justa. Além disso, a análise de questões 

relacionadas à estrutura do sistema alimentar, bem como a identidade, posição e agência de 

vários atores do sistema alimentar são relevantes (VALLEY et al., 2020).Morales (2020, p. 

546) afirma que a sociedade deve ―agir em nome de diferenciação, não por causa da 

diferença, mas no espírito de cooperação, criatividade e a coprodução de lugares resilientes, 

sociedades robustas e interações que suportam a nossa humanidade comum‖.Agora é hora de 

alimentar o mundo, mas também de construir as bases do tipo de mundo que queremos nutrir 

e, por meio dos alimentos, recriar as relações sociais e ecológicas distributivas que 

proporcionarão um futuro habitável e justo para todos (MORAGUES-FAUS, 2020). 
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4. Considerações Finais 

A partir desse estudo exploratório, percebeu-se que as redes agroecológicas estão 

vívidas e ativas. Existem movimentos que em redes sociais,arrecadações para compra de 

alimentos provindos da agroecologia e de povos tradicionais, minimizando o caminho e 

estreitando laços. 

Há atuação de Universidades, Instituições de pesquisa e extensão, voluntários, ONGs, 

entre outros, ajudando nessa mobilização, trazendo alternativas tecnológicas, criando 

plataformas, estimulando a consciência de cidadãos. Trazer para o campo acadêmico tais 

experiências é de extrema importância, pois, podem estimular novas mobilizações, estudos, 

consequentemente, o fortalecimento do debate e de ações que destaquem a AF e a 

agroecologia.  

Destaca-se que todas as instituições estudadas afirmam que aplicam estratégias para 

comercialização de alimentos dentro dos procedimentos e orientações sanitárias para 

contenção do Coronavírus são de extrema importância nesse momento de crise. 

Por fim, em meio à crise, observa-se a resiliência social, a atuação em direção de 

contornar momentos desfavoráveis, utilizando os desafios para o crescimento e evolução, 

ficando a nitidez de que há necessidade de valorização do desenvolvimento rural sustentável 

que a AF agroecológica promove. 
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Área Temática 1: Agroecologia, Agricultura Familiar Camponesa e Soberania Alimentar. 

Modalidade: Artigo Científico 

 

 

Resumo 

O texto apresenta como os atores sociais envolvidos com uma feira da agricultura familiar no sudeste 

do Pará contornaram o problema da comercialização dos produtos, quando a universidade, que sediava 

o espaço, teve que fechar as portas no âmbito dos decretos para controle da pandemia de Covid-19.A 

metodologia foi o acompanhamento das ações por meio de observação, leitura de relatórios e notícias 

e participação nos grupos virtuais criados com a finalidade de organizar as vendas. Como principais 

resultados, destacam-se que a feira mensal que era presencial, passou a ser organizada de maneira 

virtual, inicialmente com ampla divulgação e pouco controle de consumidores, e depois havendo 

maior virtualidade dos processos de compra, incluso preenchimento de formulário eletrônico e 

pagamento antecipado, com entregas no sistema drive-thru. Constata-se que houve sucesso nas 

iniciativas, tendo a feira chegado na sua quarta edição no mês de outubro de 2020, com perspectivas 

de continuidade, assegurando a comercialização dos produtos com ganhos de renda aos agricultores e 

alimentos de boa qualidade aos consumidores. 

Palavras-Chave:Feira virtual; Segurança Alimentar; Agroecologia 

 

Abstract  

The text presents how the social actors involved in a family farming, fair in southeastern Pará skirted 

the problem of the commercialization of products, when the university, which hosts the space, had to 

close its doors under the decrees to control the covid-19 pandemic. The methodology was the 

monitoring of actions through observation, reading of reports and news and participate in virtual 

groups created in order to organize sales. As main results, we highlight that the monthly fair that was 

face-to-face, began to be organized virtually, initially with wide dissemination and little control of 

consumers, and then there is greater vitality of the purchasing processes, including filling out an 

electronic form and advance payment, with deliveries in the drive-thru system. It is observed that there 

was success in the initiatives, and the fair arrived in its fourth edition in October 2020, with prospects 

of continuity, ensuring the commercialization of products with income gains to farmers and good 

quality food to consumers. 

Key words: Virtual fair; Food Security; Agroecology 
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1. Introdução 

O presente trabalho tem por objetivo analisar o processo de comercialização 

desenvolvido pelos agricultores e agricultoras que participaram da Feira dos Povos do Campo 

realizada no município de Marabá – Pará,durante os primeiros meses de pandemia da Covid-

19. A análise tem por finalidade compreender a maneira como vem sendo realizadoo processo 

de comercialização,elencando as dificuldades encontradas e parcerias realizadas, assim 

comoanalisar a contribuição da Agroecologia (ALTIERI, NICHOLLS, 2020)na 

comercialização do excedente da produção familiar dos feirantes em tempos de pandemia. 

Conforme apontado no texto de Claudino (2020), nos primeiros meses da pandemia, embora 

as atividades de alimentação não tenham sido impedidas de funcionar, as feiras da agricultura 

familiar sofreram inúmeros impactos, seja pela baixa circulação de pessoas, seja pelas 

decisões coletivas de suspender as atividades durante algum tempo. 

A Feira dos Povos do Campo, realizada junto à comunidade acadêmica da 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA),ocorriamensalmente, de forma 

presencial, nos três campida universidade situados em Marabá. Os produtos eram fornecidos 

pelos agricultores e agricultoras oriundos dos Assentamentos de Reforma Agrária Projeto de 

Desenvolvimento Sustentável Porto Seguro e o 26 de Março, ambos localizados a 

aproximadamente 20 km da sede do município.São dois importantes assentamentos que são 

acompanhados por instituições públicas e privadas, no sentido de estudar e apoiar processos 

de fortalecimento daagricultura familiar local de base agroecológica ou em fase de 

transição.Neste sentido, a interrupção doprocesso de comercialização em decorrência da 

Covid-19 impactou as famílias, uma vez que interrompeu uma via costumeira de 

comercialização e renda. 

A impossibilidade de comercializar na feira presencial apresentou-se como um enorme 

desafio para a manutenção da venda dos produtos, consequentemente na renda e manutenção 

das famílias, além de implicar em retenção da produção, com possíveis perdas dos produtos 

perecíveis. 

Em todos os processos, a Agroecologia, em seus princípios teóricos e empíricos, 

vincula-se à produção sem insumos sintéticos, mas abrange também as formas de organização 

coletiva para a circulação de alimentos. De acordo com Caporal e Costabeber (2004, p. 7), 

―tem-se confundido a Agroecologia com um modelo de agricultura, com a adoção de 

determinadas práticas ou tecnologias agrícolas e até com a oferta de produtos ―limpos‖ ou 

ecológicos‖. Segundo o autor, apesar da provável boa intenção do seu emprego, todas essas 

frases estão equivocadas, se entendermos a Agroecologia como um enfoque científico. Na 
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verdade, ―essas interpretações expressam o reducionismo do significado mais amplo do termo 

Agroecologia, mascarando sua potencialidade para apoiar processos de desenvolvimento rural 

sustentável‖. 

 

2. Metodologia 

Foi feita revisão bibliográfica e conceitual, acerca dos princípios agroecológicos. 

Devido ao período pandêmico, optamos em não realizar trabalho em campo (como 

entrevistas),sendo a observação e a análise documental, principalmente em meio eletrônico, as 

principaisestratégias metodológicas (GIL, 2010). 

No município de Marabá, são realizadas diversas feiras populares que envolvem um 

número significativo de agricultores e agricultoras do município, principalmente vindos de 

áreas de assentamento de reforma agrária. Para o presente trabalho, interessa-nos a Feira 

Virtual dos Povos do Campo, realizada junto à comunidade acadêmica da UNIFESSPA que, 

devido à suspensão das atividades acadêmicas (trabalho e aulas presenciais), passou a ser a 

alternativa de comercialização. Os dados foram obtidos no Relatório da I Feira Virtual dos 

Povos do Campo da UNIFESSPA - Julho/2020(Relatório, 2020), e acompanhamento das 

edições, de modo virtual. 

 

3. Resultados e discussões 

Antes da realização de feiras específicas para a comunidade acadêmica da 

UNIFESSPA,os agricultores e agricultoras que participam da Feira dos Povos do Campo 

realizaram uma feira virtual em 13 de junho 2020. Nessa edição,os pedidos dos produtos 

foram feitos via WhatsApp e ligações telefônicas. Adotou-se o sistema de entregas Delivery, 

com entregase pagamentos nas residências dos consumidores. 

O resultado, fruto da falta de experiência com essa modalidade, que gerou uma ampla 

divulgação nas redes sociais e jornais locais, acabou superando as expectativas e 

comprometendo a capacidade operacional de atendimento da demanda, gerando várias 

reclamações, principalmente por parte dos consumidores que realizaram seus pedidos e não 

foram atendidos. Como podemos observar nessa fala abaixo extraída de um grupo de 

WhatsApp de Marabá: “...essa feira é muito bagunçada. Eu fiz o meu pedido tem mais de dois 

dias e fiquei a manhã toda esperando e nada! Ligava pra mulher e ela não atendia‖ 

(13/06/2020).Apósessa primeira experiência, iniciou-se, em julho/2020, a realização da feira 

específica para a comunidade acadêmica da universidade. 
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A nova modalidade, denominada Feira Virtual dos Povos do Campo da UNIFESSPA, 

que já está em sua quarta edição(julho a outubro), mudou o formato, tornando as transações 

de trocas mais facilitadas. Essa versão mais direcionada apresentou melhoras, e um ganho 

organizacional, em comparação com a primeira edição. A divulgação tem sido feita por meios 

digitais, estimulando a participação comunitária (Imagem 1). Conforme noticia o site da 

universidade, para a terceira edição, atendendo às normas de segurança:  

 

―Agora a Feira dos Povos do Campo é virtual. Com a paralisação das 

atividades presenciais da Unifesspa, devido à pandemia de Covid-19, 

a comercialização dos produtos agroecológicos, que acontecia 

mensalmente nas unidades I, II e III do campus Marabá, passou a ser 

realizada de forma on-line para que a comunidade acadêmica possa 

continuar a ter acesso a esses alimentos (UNIFESSPA, 2020).  

 

Os principais avanços referem-se à implementação de novos procedimentos como: 

forma de divulgação; definição de público específico; desenvolvimento de plataforma digital 

e estabelecimento de novos procedimentos para realização de pedidos, pagamentos e entregas. 

Tais mudanças foram frutos de um abrangente processo de avaliação, que envolveu 

agricultores/as e representantes de instituições parceiras envolvidas.  

Imagem 1. Material de divulgação da III edição da Feira Virtual dos Povos do Campo 

da Unifesspa.  
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Fonte: Portal de notícias Unifesspa, 21 de setembro de 2020. 

 

A logística foi bastante modificada, havendo mais virtualidade nos processos. 

Conforme indica a informação de divulgação: 

 

Nesse novo formato de feira, é possível montar a cesta de produtos 

por meio de um formulário eletrônico, realizar o pagamento via 

transferência bancária e pegar os produtos no dia, horário e local 

marcado. A terceira edição da feira virtual recebe pedidos entre os 

dias 16 a 22 de setembro. Acesse aqui o formulário e faça seu 

pedido(UNIFESSPA, 2020). 

 

A maior virtualidade implica em menos contatos e maior previsibilidade no que diz 

respeito aos preços e pagamentos, reduzindo os riscos de contaminação pessoa-a-pessoa 
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durante o processo de comercialização. Facilita-se com links que encaminham diretamente 

para formulários de compras e informações para pagamentos. 

Um outro elemento que merece destaque é que, nesse tipo de circuito curto de 

comercialização, trata-se de uma compra cega, em que o consumidor compra 

antecipadamente, sem ver o produto, o que não costuma ser a preferencia do consumidor, que 

tende a gostar mais de escolher os produtos (Ribeiro et. al, 2017). Desse modo, a compra 

virtual envolve relações de confiança principalmente dos consumidores para com os 

agricultores, que são os vendedores. Vale destacar que o papel da mediação institucional 

formal é muito relevante, uma vez que proporciona certa credibilidade aos envolvidos. 

Assegurando de que haja um melhor entendimento e responsabilização dos próprios 

envolvidos, o site ainda informa: 

 

Tendo em vista que a compra não é presencial e que os produtos 

podem sofrer variações de variedades, coloração, forma, entre outros, 

a equipe responsável por esta ação está sensível às avaliações e 

apontamentos do público da feira. Por isso, há avaliação periódica, em 

diálogo com os produtores, de modo a garantir os princípios da feira 

(Unifesspa, 2020). 

 

De certo modo, há um tipo de socialização para essa modalidade de compra que é 

ainda uma inovação no local. Embora compras pela internet já sejam frequentes, alimentos de 

feira ainda não o são, especialmente considerando-se que não há um contato direto do 

consumidor com o produtor, e ao final, o comprador não sabe exatamente de qual lote vem 

seu alimento.  

Um outro alerta que a instituição mediadora faz é sobre a presença de venenos. Boa 

parte das pessoas que procuram esses espaços alternativos de consumo alimentar preocupam-

se com a segurança quanto ao uso de agrotóxicos. Neste sentido, o site destaca: 

 

Os produtos comercializados são de áreas de reforma agrária, sem uso 

de agrotóxicos, ou de áreas em processo de transição agroecológica, 

com o uso mínimo de insumos químicos. A comercialização ocorre de 

forma direta, sem atravessadores, assim fortalecendo uma rede de 

parceiros que se alinham a essas ideias (Unifesspa, 2020). 
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Em relação às parcerias realizadas, destacam-se as iniciativas realizadas pelos 

representantes da UNIFESSPA na elaboração de ferramentas necessárias (via Google 

Forms),para realização das vendas on-linee na organização dos espaços para entrega dos 

produtos, uma vez que a modalidade utilizada foi a ―Drive Thru‖, onde os consumidores 

passam em local definido antecipadamente para pegar seus pedidos sem ter que sair do seu 

veículo de locomoção. Também destacam-seas contribuições da equipe da Comissão Pastoral 

da Terra (CPT) de Marabá, que realizou um processo de mobilização e motivação das famílias 

para participarem dessa iniciativa. No tocante à organização da produção, destaca-se um 

avanço da auto-organização dos agricultores e agricultoras em articular-se para o 

fornecimento dos produtos, realizando antecipadamente as colheitas, higienização e 

montagens das cestas, conforme as encomendas.  

Aprincipalparceria estabelecida foi com a própria comunidade acadêmica da 

UNIFESSPA (público específico), que vem apoiando essa iniciativa desde a realização da 

primeira edição da feira virtual, contribuindo para sua manutenção e incentivando a aquisição 

de alimentos saudáveis comprados diretodosagricultores. Como se trata de uma ―compra 

antecipada‖, onde os consumidores não conseguem ver a qualidade dos produtos no ato da 

compra, observa-se a importância da relação de confiança entre as partes. 

Observando o público que a feira pretende alcançar (comunidade acadêmica), 

avaliamos que a plataforma digital desenvolvida para realização dessa modalidade de 

comercialização é de simples manuseio. Inicialmente ela apresenta uma breve 

contextualização sobre essa iniciativa de comercialização, possibilitando aos participantes 

compreenderem os objetivos e procedimentos práticos para realização das vendas. São 

disponibilizadas na plataforma duas modalidades de produtos: gêneros alimentícios e 

medicinais, que variam de edição para edição das feiras, de acordo com a disponibilidade de 

produção existente, ou seja, em cada edição é publicada uma nova relação de produtos e seus 

valores individuais. Ao final do preenchimento do formulário, cada consumidor poderá 

acessar o valor final de seu pedido, que deverá ser pago antecipadamente ao dia da entrega 

dos produtos. Para isso, a plataforma disponibiliza informações como: calendário para 

realização dos pedidos e pagamentos; dados bancários para realização dos pagamentos; 

endereço eletrônico (e-mail) para envio do comprovante de pagamento e definição de local e 

data de entrega dos produtos. 

Após a realização de cada edição, todos os participantes (agricultores, consumidores e 

parceiros)têm acesso às informações gerais da movimentação da feira, com dados sobre 

recursos financeiros, quantidade de produtos e nomes dos compradores. Nas quatro edições o 
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volume médio de movimentação financeira foi de R$ 1.405,16 (hum mil, quatrocentos e cinco 

reais e dezesseis centavos). A média de participação foi 16 compradores e 10 agricultoras e 

agricultores envolvidos na comercialização. A possibilidade de acesso a essas informações 

demonstra claramente a tentativa de uma gestão mais democrática e transparente dos recursos 

e abertura para participação coletiva na tomada de decisões. A cada edição,observa-se ainda 

mais o comprometimento dos envolvidos em melhorar os procedimentos adotados, 

demonstrado pela realização de avaliações mensais que levam em consideração as opiniões e 

apontamentos dos participantes da feira (consumidores). 

 

4. Considerações Finais 

As feiras desenvolvidas representam um espaço valioso de troca de conhecimentos, 

produtos, amizade e de resistência dos agricultores familiares frente ao atual modelo de 

desenvolvimento, que tem levado cada vez mais à insustentabilidade ecológica dos 

agroecossistemas, colocando em risco o bem-estar das gerações atuais e futuras. As feiras 

estão aproximando os moradores da cidade e das áreas rurais, desvendando horizontes e 

perspectivas agroecológicas. 

Em termos gerais, analisamos que as feiras virtuais se configuram como uma 

modalidade de comercialização provisória na Amazônia, mas com perspectivas de perenizar, 

não substituindo a feira presencial, mas que irá complementar a comercialização dos produtos 

dos agricultores e agricultoras. Outra característica que observamos nessa experiência é a 

formação/consolidação de grupos de consumidores fiéis aos princípios da feira e que, 

voltando à ―normalidade social‖ com o fim da pandemia, possivelmente continuarão a 

participar dessa modalidade de comercialização. 

A agroecologia pautada em seu caráter multidimensional encontra na Feira dos Povos 

do Campo de Marabá um espaço para reflexão, debate e materialização de alguns de seus 

princípios epistemológicos. Por sua vez, os agricultores feirantes se nutrem da agroecologia 

como base de sustentação para construção de novos modelos sustentáveis de produção, 

melhorando sensivelmente a aproximação entre campo e cidade. Por isso, observa-se com 

otimismo o leque de possibilidades analíticas presentes na Feira dos Povos do Campo de 

Marabá em suas diferentes modalidades. 

Por se tratar de um espaço social bem diversificado, rico em possibilidades de análises 

em variados campos do conhecimento, essa experiência desenvolvida pelos agricultores e 

agricultoras de Marabá merece ser objeto de outros estudos acadêmicos. Por mais que 

tenhamos um número significativo de agricultoras participando da feira, como sugestão,é 
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preciso analisar de forma mais detalhada a participação de grupos como mulheres, jovens e 

idosos nesses espaços de comercialização. 
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Resumo 

O presente trabalho aborda a questão da agricultura urbana enquanto fenômeno de promoção da 

segurança alimentar e nutricional vinculada à política habitacional de interesse social de Paragominas. 

A situação-problema desenvolve-se à medida em que se investiga de que forma tais políticas foram 

implementadas e em quais aspectos promovem a segurança alimentar de seus beneficiados. A pesquisa 

é desenvolvida no complexo habitacional Morada dos Ventos em Paragominas-PA. Com base nas 

análises, propõe-se a construção de uma horta comunitária envolvendo os beneficiários do programa. 

A metodologia utilizada envolveu a realização de pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e 

entrevistas. Esta etapa da pesquisa seguiu o método dialético, descrito por Lakatos e Marconi (2003) 

como o método que propõe dialogicidade e integra à  pesquisa qualitativa. Para a interpretação dos 

dados, seguiu-se a linha da pesquisa descritiva preconizada por Gressler (2004). Os resultados 

evidenciam a ausência de política de agricultura urbana no PDDU da cidade e indica a necessidade de 

revisão da política urbana, de forma a promover a segurança alimentar e nutricional de seus 

moradores. 

Palavras-chave: Agricultura urbana. Segurança alimentar. Horta comunitária. Habitação. 

Abstract 

The present work addresses the issue of urban agriculture as a phenomenon of promoting food and 

nutritional security linked to the housing policy of social interest in Paragominas. The problem 

situation develops as one investigates how these policies were implemented and in which aspects they 

promote food security for their beneficiaries. The research is carried out at the Morada dos Ventos 

housing complex in Paragominas-PA. Based on the analyzes, it is proposed to build a community 

garden involving the beneficiaries of the program. The methodology used involved conducting 

bibliographic research, field research and interviews. This stage of the research followed the 

dialectical method, described by Lakatos and Marconi (2003) as the method that proposes dialogicity 

and integrates with qualitative research. For the interpretation of the data, the line of descriptive 

research recommended by Gressler (2004) was followed. The results show the absence of an urban 

agriculture policy in the city's PDDU and indicate the need for a revision of the urban policy in order 

to promote food and nutritional security for its residents. 

Keywords: Urban agriculture. Food security. Community garden. Housing. 
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1. Introdução 

É legítimo o debate que se estabelece em torno da crise habitacional que acomete as 

cidades, à medida que se discute a oferta, as condições de moradia e o déficit habitacional 

existente no país. No entanto, o debate é recorrente e ganha força na Europa do pós-guerra, 

com base em interesses e alicerces distintos, sendo por um lado (MIOTO, 2016) pela 

reconstrução do avanço da socialdemocracia com fins de acumulação e ampliação do capital, 

e por outro, pela luta dos trabalhadores na busca do atendimento às suas demandas sociais.  

O debate chega ao Brasil por meio dos movimentos da Comissão Pastoral da Terra 

(CPT) da Igreja Católica,Maricato (2015a) se consubstancia nos movimentos pela moradia na 

década de 1970 chegando a influir em decisões   de cunho mais relevantes para a temática 

como defesa pela Constituição Federal de 1988 e mais recentemente, em 2001, pela 

aprovação do estatuto das cidades (PEREIRA, 2013; MONTEIRO; VERAS, 2017). 

O alcance da política de ordenamento das cidades e toda a conjuntura relacionada, 

embora represente conquistas importantes frente ao passivo existente, não significou a 

solução para os problemas de moradia do país. O fato é que entramos no século XXI com um 

gigantesco fosso de desigualdadehabitacional representado por cerca de 8 milhões de pessoas 

(IBGE-2010) vivendo em condições indignas, privados do acesso a bens primários como rede 

de esgoto, infraestrutura de serviços públicos cuja carência torna indigno o lugar em que se 

vive. Kohara (2018). 

Os ―desabrigados‖ do tecido urbano são privados de toda política de bem estar, entre 

eles ―a mais elaborada e sofisticada das práticas de sobrevivência humana‖ (SAGLIO-

YATZIMIRSKY, 2006, p. 123), que é a alimentação. O alimento de qualidade nutre o corpo, 

suprindo as necessidades vitais para o bom funcionamento físico e motor do mesmo. No 

entanto, o baixo poder aquisitivo da grande massa a impede de ter acesso a alimentação 

adequada submetendo-se à dietas pobres em nutrientes, que a deixam suscetível às doenças e 

ao estado de insegurança alimentar. 

De acordo com a  ONU (2015) 11% da população mundial ainda passa fome e apesar 

das políticas de combateimplementadas na América Latina e no Caribe (ALC) terem gerado 

bons resultados,  ainda carecem de investimentos para que os avanços continuem na mesma 

velocidade, e assim se consiga zerar a fome até 2025.  

Estratégias de combate à insegurança alimentar vêm sendo incentivadas nos últimos 

anos, com experiências importantes pelo viés da agricultura urbana, por meio da qual os 
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espaços ociosos da cidade, os quintais, as áreas em desuso se tornam berçários de hortaliças, 

verduras e frutas que surgem como estratégias nutricionais para enriquecer a alimentação de 

seus beneficiados. A prática não é recente, mas chamou a atenção na década de 1990, 

ganhando destaque internacional e firmando-se como instrumento de integração nos processos 

de desenvolvimento sustentável das pessoas e do ambiente (COSTA et al., 2015). 

No entanto, embora a prática de agricultura urbana se mostre   eficaz no combate à 

insegurança alimentar, é necessário que seja incentivada a partir de mecanismos 

governamentais de suporte e apoio estrutural à construção de hortas comunitárias. Na carência 

desse aparato, os projetos tendem a não florescer e desencorajar sua continuidade. 

A prática da horta comunitária é fundamental para envolver e sensibilizar os 

indivíduos quanto a melhoria da cultura alimentar, isto porque no processo formativo se 

discute os impactos da nutrição adequada para a saúde, os participantes convivem com 

experiências e técnicas simples que lhes possibilitam o acesso a essa nutrição, além de 

discutirem os impactos gerados ao clima da cidade por meio dos espaços verdes. De acordo 

com PEREIRA (2015), a horta comunitária configura-se como ―uma ferramenta 

multifuncional‖ dada a sua multiplicidade de alcance na promoção a melhoria da qualidade de 

vida da população. 

Neste âmbito, o trabalho tem como objetivo identificar a eficácia da agricultura urbana 

enquanto fenômeno de combate à insegurança alimentar e nutricional implementada à política 

habitacional de interesse social de Paragominas, identificando, ainda, como e se essa prática é 

fomentada no arranjo governamental da cidade de Paragominas e, em especial, como a 

política de segurança alimentar dialoga com o Plano Diretor de Interesse Social (PLHIS) da 

cidade.  

Com base nos questionamentos e nos dados levantados, propôs-se a capacitação dos 

moradores na prática de Agricultura urbana com foco em produção de hortaliças  por meio de 

uma horta comunitária além de sugestionar  estratégias de governança no combate a fome e a 

desnutrição enquanto políticas de gestão dos espaços urbanos da cidade. 

 

2. Metodologia 

A pesquisa foi desenvolvida em Paragominas, estado do Pará. O município está localizado 

na mesoregião Sudeste Paraense tendo como palo oprojeto de moradia Residencial Morada 

dos Ventos,  o complexo habitacional situa-se no bairro Tropical, composto por 1.100 

unidades implantado em 2014 através de parceria entre a Prefeitura Municipal de 
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Paragominas e o Governo Federal, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV), uma das estratégias do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC). 

Quanto ao método adotado, o trabalho se dá por meio da pesquisa documental quando 

se analisa toda a produção institucional legal da Prefeitura no que concerne a política de 

gestão do espaço urbano e pela pesquisa ação na medida em que  envolve os participantes do 

espaço amostral. De acordo com Thiollent (2005), a pesquisa-ação tem a característica de 

possibilitar que pesquisadores e participantes atuem em ação conjunta para a solução de um 

problema verificado. 

Na primeira etapa da pesquisa  foi feito o mapeamento do processo de implantação do 

programa foi adotado o procedimento técnico de pesquisa documental. O procedimento foi 

realizado nos sítios eletrônicos da Prefeitura e na Câmara Municipal em consultas a 

documentos e aparatos legais com vistas a analisar as políticas públicas voltadas para o 

sistema de moradia do município e para a segurança alimentar, no que concerne à promoção 

da agricultura urbana. De acordo com Gil (2002, p. 45), a pesquisa documental ―vale-se de 

materiais que ainda não receberam um tratamento analítico ou que ainda podem ser 

reelaborados‖. 

A segunda etapa concentrou-se em buscar, por meio da pesquisa descritiva proposta 

Gressler (2004, p. 54), descrever as características da comunidade pesquisada no campo 

socioeconômico e na identificação de valores culturais estabelecidos no campo da prática de 

cultivo da terra e do trabalho em coletividade.Para efeito de comparação e contraste da 

política pública em pauta com o perfil socioeconômico da cidade, foi feita uma análise de 

relatórios publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);relatório do 

Ministério Público Estadual; relatório da COHAB/PA; e da Fundação João Pinheiro, trazendo 

o retrato da situação e moradia no Brasil. 

Como instrumento de pesquisa com os moradores foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas a partir de um roteiro com algumas perguntas fechadas, outras mais livres, 

que facilitaram a condução das entrevistas. Essa técnica é indicada por Guerra (2014), que 

pontua que, para os roteiros de entrevistas, é aceitável que se apresentem perguntas fechadas e 

perguntas abertas, dando possibilidade aos entrevistados de falar livremente sobre o tempo. 

Para a entrevista com as lideranças locais da comunidade, optou-se por perguntas abertas com 

respostas direcionadas à temática apresentada. 
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O questionário aplicado aos moradores considerou informações como: a) questões do 

campo socioeconômico, referentes a sexo, idade, escolaridade, composição familiar, renda; b) 

questões do campo nutricional, relacionadas aos hábitos alimentares, condições de acesso aos 

alimentos e cultura alimentar estabelecida no novo arranjo habitacional; c) questões 

relacionadas aos conhecimentos prévios dos moradores, referentes a práticas de plantio e 

manejo de solo de hortaliças; d) questões ligadas às percepções dos moradores sobre trabalho 

coletivo; e) interesse em participar da construção da horta comunitária. 

a. Qualificação dos moradores 

A terceira etapa do estudo foi direcionada à qualificação dos participantes, para tanto, 

considerou-se os seguintes aspectos: experiências dos moradores com cultivo de plantas; 

experiência ou facilidade de trabalho em coletividade e interesse em participar do projeto. O 

curso de capacitação foi desenhado para aplicação em duas etapas. O primeiro momento, 

construído em parceria com a COOMPAG, teve o caráter de reunir as duas frentes de trabalho 

que comporiam a equipe Horta Comunitária, a saber, a equipe de cooperados e a equipe de 

representantes da comunidade. O evento aconteceu na sede da cooperativa e contou com a 

presença de 20 participantes.  

O segundo momento deu-se pela realização de um curso básico de olericultura, 

realizado a partir da parceria entre a COOMPAG e a Secretaria Municipal de Agricultura 

(SEMAGRI). A ideia seria munir as famílias de informações sobre o cultivo de hortaliças, 

agregando novos conhecimentos aos preestabelecidos nos membros do grupo, cujas 

experiências de vida já os capacitavam para a etapa inicial do trabalho, sobre a qual seriam 

acrescentadas técnicas mais elaboradas, com vistas a garantir maior qualidade na produção e 

auxiliando outros menos experientes a construir seus próprios saberes no exercício da prática. 

Outro fator considerado para a oferta do curso foi o saber cultural dos moradores: 

quais as hortaliças que eles tinham à mesa com mais frequência, conforme lhes era possível 

pelo poder de compra. Isso foi considerado importante pela proposta do projeto, por 

considerar as necessidades reais das famílias para a introdução de novas culturas de valor 

nutricional, também necessárias para a promoção da sua segurança alimentar. 

b. Construção da horta 

Na etapa final da pesquisa foi proposta a construção e uma horta comunitária. Esta 

etapa foi realizada, inicialmente pelo procedimento técnico de pesquisa documental, por meio 

do qual se buscou, nos sítios eletrônicos da Prefeitura e da Câmara Municipal de vereadores, 
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legislação aplicada à política de moradia e à política de agricultura urbana, e a relação dessas 

políticas com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município (PDDU). Esse 

procedimento foi considerado necessário, uma vez que era preciso identificar políticas que 

apontassem para o uso de espaços urbanos na efetivação da prática em questão. 

Em segundo momento, estabeleceu-se a busca por parceiros com fins de 

financiamentos em equipamentos e materiais bem como os insumos referentes a preparo do 

solo e o provimento de sementes e adubos.  O terreno destinado a construção da horta está 

situado à Avenida Prof. Manoel Pereira da Silva, foi adquirido pela parceria entre a 

COOMPAG e a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINFRA).  

No planejamento inicial incluiu-se a adequação do solo o qual se deu a partir de 

orientações dos agrônomos da SEMAGRI, onde foram realizadasdragagem e a calagem na 

área de 800 m², com a correção da acidez e descompactação do mesmo tendo em vista a 

característica do solo de Paragominas apresentandoo tipo latossolo amarelo, com alto grau de 

intemperismo, profundo, ácidos e rico em alumínio, com predominância em 94,6% de 

cobertura no município (RODRIGUES et. al., 2003). 

 

3. Resultados/Discussões 

No que concerne ao diagnóstico da política habitacional de Paragominas em análise ao 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), descrito pela Lei nº 597/2006; Fundo 

Habitacional de Interesse Social (FHIS), criado pela Lei nº 676/2008; Lei Organica 

Municipal, descrita pela LDO/2012, especificamente no PDDU, mecanismo que visa  orientar 

a ocupação do solo urbano, em vigência até o ano de 2018 e que hora se encontra em processo 

de revisão, em atenção ao art. 79 em cujo teor se especificam as diretrizes do plano, observou-

se a ausência do PLHIS (Plano Local Habitacional de Interesse Social. 

De acordo com Loureiro e Bezerra (2017), o PLHIS constitui estratégia de ações que 

definem mecanismos para resolver os principais problemas relacionados à habitação. Dada a 

sua constituição, o PLHIS é constituído a partir de três importantes etapas: envolvimento da 

população na constituição do Plano, realização de diagnóstico de demanda, pactuação dos 

propósitos e prioridades das intervenções.   

Na política habitacional de Paragominas, especificamente  no que tange ao Residencial 

Morada dos Ventos, é notório que foram estruturadas e implementadas políticas importantes 
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junto aos beneficiados, porém, observou-se que, embora se registre a criação do FHIS, com a 

competência, entre outras coisas, de estabelecer diretrizes e fixar critérios para priorização de 

linhas de ação, não se identificou a existência do PLHIS, e o instrumento utilizado pela gestão 

para implementação do programa considerou apenas alguns aspectos relacionados à 

ambientalização, os quais se descrevem em três eixos especificados na figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

Conforme se observa, a carência de moradia e o perfil socioeconômico (itens I e II), 

condições consideradas para a inclusão das famílias no programa, respondem ao predisposto 

na Lei nº 11.977/2009 do PMCMV (BRASIL, 2009b); porém, o item III, que pressupõe a 

capacitação dos beneficiados, embora não se distancie da proposta prevista no PLHIS, não 

cumpre todas as especificações do plano nacional, uma vez que, mesmo nascendo de um 

diagnóstico, não se apresenta nos campos exigidos pelo plano, onde se consideram objetivos 

vinculados ao diagnóstico, além de não pertencer a um plano estruturado que considere metas 

e indicadores.  

Em análise ao perfil dos beneficiários do programa, observou-se tratar-se de de um 

grupo com significado nível de carência em todos os níveis sociais e nutricionais 

investigados. Composto por mulheres jovens, cerca de 77,4% são mulheres com idade entre 

18 a 41 anos com a faixa de renda em torno 1 a 2 salários mínimos (59%), com núcleos 

familiares nemerosos entre a a 7 pessoas por residencia (65%).  

I. Carência de 
moradia 

 II.  Perfil socioeconômico 
 

 III. Políticas de 
ambientalização para os 
beneficiados do programa 

 
  

Atendimento a 
famílias com déficit de 
moradia 

Renda familiar de R$ 1.600 
reais por família);  
Não ser proprietário, 
cessionário ou promitente 
comprador de imóvel 
residencial; 
Não ser cadastrado no 
(SIACI) e/ou (CADMUT); 
Não estar inadimplente com 
o Governo Federal. 

Cursos de capacitações de 
abrangência: 

Social 
Econômico 
Ambiental 
Patrimonial 
Outros (saúde e educação) 

 

 

Figura 3–Critérios gerais para implantação do programa habitacional no município 
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Com relação ao perfil nutricional e a cultura alimentar  dos participantes, chama a 

atenção o desequilíbrio entre proteínas, carboidratos e fibras alimentares consumidos. Quanto 

ao consumo de verduras, considerando-se que a ingestão desse alimento é fundamental para o 

equilíbrio nutricional, tanto pela oferta de fibras quanto também pela contribuição em 

minerais e vitaminas, que dão equilíbrio à nutrição e ao funcionamento saudável do corpo, 

sobretudo nas crianças em fase de desenvolvimento, pouco mais de 14% das famílias as 

consomem diariamente, tornando-se um alimento raro à mesa de 26 lares, conforme se 

observa  no gráfico 1, abaixo. 

Gráfico 1 Alimentos que compõem as refeições dos entrevistados por frequência e consumo 

 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

A reflexão sobre esse aspecto da cultura alimentar dos entrevistados chama a atenção, 

à medida que evidencia a carência nutricional das famílias e reflete o quadro da insegurança 

alimentar da maioria da população brasileira. De acordo com (PHILIPPI, 2015, p. 42) é 

necessário que se estabeleçam ―escolhas alimentares inteligentes‖ ampliando o consumo de 

verduras, frutas e grãos e priorizando os alimentos regionais pela sua valorização cultural 

frente a comunidade. 

Contudo as indagações surgem na medida em que se relaciona a qualidade da dieta 

alimentar dos participantes e o poder aquisitivo das famílias. De que forma é possível 

equilibrar a dieta alimentar quando não se tem renda ou quando esta é tão mínima onde as 

decisões saem do campo da qualidade para a quantidade?Nas palavras da entrevistada 
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Simone, ―a verdura tá cara. O dinheiro que aparece a gente compra mistura, feijão, leite pro 

menino, o que der pra comprar‖. 

Quanto às experiências observou-se que as famílias já conheciam técnicas de cultivos 

de hortaliças. Quanto conhecer a prática do trabalho comunitário, entre os que conheciam e já 

tinham experiencia na metodologia e os demonstraram interesse em trabalhar coletivamente, 

somaram 55%. Entre estes e os que não conheciam e nem detinha experiencias porém 

demosntraram interesse em particpar do projeto, somaram 67%. 

Conhecer essas particularidades do público investigado permitiu pensar e ajustar o 

curso de capacitação a ser ofertado, uma vez que, partindo das experiências já vivenciadas 

pelas famílias, foi possível agregar maiores conhecimentos para a efetivação da prática, e por 

outro lado, as respostas permitiram identificar quais dos moradores estavam dispostos a se 

envolver, de fato, no projeto. 

3.1. Qualificação do moradores 

Essa etapa do projeto foi considerada a de maior relevância, uma vez que das relações 

de aprendizado e comprometimento firmados pelo grupo dependeria o sucesso da horta. Por 

esta razão, uma das preocupações era se as pessoas continuariam no projeto em face dos 

primeiros desafios encontrados, tendo em vista que era um trabalho importante, porém 

exigiria empenho e rotina de atividades; e se o conceito de coletividade seria de fato 

exercitado pelo grupo, uma vez que apenas um terço dos entrevistados já haviam exercitado 

essa metodologia de trabalho. Esse desafio é compartilhado por Calbino et al. (2017), em 

análise do programa de agricultura urbana em Sete Lagoas (MG), e apontado como 

importante. De acordo com os autores,  

Também devem ser consideradas as dificuldades referentes às questões culturais e 

sociais que envolvem os produtores familiares. Geralmente, por se tratarem de 

hortas comunitárias, a demanda por relações cooperativistas e baseadas em uma 

cultura de responsabilidade se apresenta como fundamental para a sua 

sustentabilidade. (CALBINO et al., 2017, p. 73). 

 

Nesta perspectiva, para a etapa da qualificação dos moradores, adotou-se uma 

metodologia que contemplava os conhecimentos prévios das famílias, as experiências 

vivenciadas, e sobre os quais se agregaram outros conhecimentos, construídos a partir da 

prática coletiva.  
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Conforme o desejado, a participação dos moradores foi efetiva tanto nas aulas teóricas 

quanto nos exercícios práticos propostos pelo formador e pela metodologia adotada cada 

participante envolveu-se na coparticipação, inclusive inserindo ao programa do curso, saberes 

e experiências já vivenciadas em seus contextos familiares. 

O conceito de agroecologia foi explorado tanto na formulação de ideias quanto a 

sanidade do solo quanto nas atitudes adotadas para preservação e controle ambiental. Nesta 

concepção, os participantes puderam construir defensivos para o controle de pragas a partir de 

materiais alternativos, como fumo, vinagre e detergente, substâncias que, a partir da 

combinação de dosagens, podem prevenir danos futuros à produção e substituir os 

implementos sintéticos, que envenenam as plantas, o solo e se projetam para maiores danos, 

chegando até a contaminar a água subterrânea. 

Lobo e Silva (2017) submeteram a avaliação de um projeto de educação rural com 

base na produção agroecológica, e, de acordo com os autores, esse método de ensino mantém 

os participantes envolvidos no processo de construção do conhecimento e possibilita a 

compreensão dos conceitos, uma vez que, ao revisitar mentalmente a experiência vivida, o 

estudante tem condições de replicar a prática desenvolvida. 

Figura 4 Participantes do curso no preparo de 

mudas 

 

Figura 5 Seleção de mudas para o plantio nos 

canteiros de treinamento 

 

Fonte:Foto da autora. Fonte:Foto da autora. 

 

Na experiência de Paragominas, essa metodologia também se confirmou como a mais 

indicada, uma vez que, no levantamento de dados colhidos na pesquisa de campo, 67% dos 

entrevistados já conheciam ou haviam praticado, em algum momento de suas vidas, 

experiências relacionadas ao cultivo de hortaliças. 
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3.2. Construção da horta 

O processo de construção a horta foi um tanto desafiador uma vez que, de acordo com 

a análise a política de ocupação urbana presente no PDDUas estratégias contemplavam 

apenas ao embelezamento da cidade, lazer, proteção de áreas com mata ciliar, redução do 

calor e melhoria da paisagem, porém nenhum aspecto do PDDU diz respeito à questão da 

agricultura urbana de modo que se possa lançar mão no financiamento da horta. Por outro 

lado, o espaço destinado a horta possuía um solo com alto grau de compactação além de 

apresentar baixo teor nutricional e precisa ser corrigido. 

Neste sentido, a agregação e parceiros foi fundamental para a viabilização da horta 

entre eles a SEMAGRI com a disponibilização de técnicos para a adequação do solo com 

serviços de calagem, dragagem e construção das leiras, SEMMA com a doação e madeira 

para construção do suporte da caixa d‘agua e a COOMPAG,  com a disponibilização e 

recursos financeiros por via de projetos próprios e pela disponibilização de espaço para a 

realização de encontros e planejamento e articulação local com os moradores. 

Para correção do solo foi realizado a descompactação, do mesmo por meio de 

dragagem e a calagem na área de 800 m². Para nutrição foi incorporado ao solo o composto 

orgânico produzido pela COOMPAG, fator considerado de grande relevância uma vez que 

devolveria ao solo as características naturais para produção orgânica. 

Figura 6 - Área para construção da horta 

 

Figura 7 - Preparo do solo 

 

Fonte: Foto da autora (2019). Fonte: Foto da autora (2019). 

 

Para preenchimento dos canteiros foram utilizados 15 m³ de terra preta, 30 kg de 

composto orgânico produzido na COOMPAG na proporção de 2 kg X m³ de terra preta. A 

construção dos canteiros seguiu as condições do terreno e o desenho construído a partir da 
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dragagem, sendo construídos 20 canteiros a partir da abertura no solo com a máquina 

rotocanteiradora de propriedade da SEMAGRI.  

Para a realização do plantio da horta, considerando-se o período de verão, o 

transplante das mudas foi realizado no horário de 16h30 a 18h30, período de menor 

incidência do sol, recomendado pelos especialistas no que concerne ao cultivo de determinado 

tipo de hortaliças. A figura 6 acima mostra o plantio de folhosas (couve e alface); nas figuras 

16 e 17 têm-se a caracterização e a nutrição dos canteiros. 

Para garantir a manutenção dos cuidados com a horta, relacionados a irrigação, 

transplante de mudas, adubação e colheita foi organizado um cronograma de trabalho cuja 

gestão ficaria na responsabilidade da diretoria da Cooperativa COOMPAG que por sua vez, 

coordenaria os trabalhos na horta, assegurando que cada um dos envolvidos no projeto, 

tivesse assinalado o seu dia semanal de trabalho, garantindo assim a manutenção do manejo 

diário na horta. 

4. Considerações Finais 

A pesquisa coletou e analisou informações importantes relacionadas a moradia, 

perpassando pela condição da oferta e pela qualidade com que essa política pública de alcance 

social é acessada, relacionando-a a qualidade do acesso a inserção dos beneficiados na teia 

urbana. 

Considerou-se o bem-estar social dos atendidos pelo programa de moradia 

implantando em Paragominas sobretudo ao Residencial Morada dos Ventos nos aspectos 

soberania alimentar ligado a infraestrutura dos projetos habitacionais.  

A política habitacional implementada em Paragominas constitui avanços importantes 

na perspectiva da oferta e indica estratégias importantes na seleção e inserção dos 

beneficiados, porém precisa avançar em determinados aspectos. 

Uma das ferramentas de gestão do programa de moradia é o Plano Local habitacional 

de Interesse Social (PLHIS), que orienta a política habitacional e se torna eficaz à medida que 

escuta as esferas envolvidas para adequação da oferta de projetos habitacionais. Ressalta-se 

que o processo, que envolveu apolítica de implantação do complexo habitacional Morada dos 

ventos, não foi desenvolvido a partir das premissas destacadas no PLHIS, cabendo ao 

município o uso de ferramentas próprias embora aquém da política nacional, à medida que 

não se constituíram indicadores para avaliar o processo de implementação. 
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Questões importantes precisam ser consideradas na implementação das políticas de 

moradia, entre elas destacam-se os impactos sociais gerados a partir dos novos arranjos 

habitacionais. Há de se considerar que o novo arranjo permita aos beneficiados condições 

dignas de vida, de relações, de direito à cidade. Neste campo, destaca-se que em nível 

municipal, especificamente ao empreendimento pesquisado, as políticas de inserção dos 

novos moradores do espaço urbano, embora existam, não foram eficazes na promoção da 

segurança alimentar de seus beneficiados. 

Destaca-se que o direito à cidade implica também direito à alimentação de qualidade, 

que possibilite às pessoas o acesso a condições nutricionais adequadas à vida e à saúde. Um 

dos mecanismos capazes de promover esse acesso é a ampliação da qualidade alimentícia 

gerada pela prática da agricultura urbana. Sobre este aspecto, os moradores do Residencial 

Morada dos Ventos carregam consigo experiências guardadas relacionadas a cultivo de 

hortaliças e precisam vivenciar políticas que os incentivem a resgatá-las e qualificá-las para a 

prática. Porém, não existem aparatos governamentais estruturados que deem suporte à prática 

de agricultura urbana como ferramenta de combate à insegurança alimentar. 

Alerta-se ainda que a política de agricultura urbana, prevista no PDDU da cidade, não 

está estruturada de forma a promover a segurança alimentar do público da política 

habitacional de interesse social, porém há a vontade e o desejo de alguns grupos, como 

escolas municipais, associações de moradores, entre outras organizações sociais 

potencialmente interessadas em desenvolver tais experiências.  

A prática da agricultura urbana precisa ser fomentada no município e garantida no 

PDDU, haja vista o crescimento urbano, com o considerado número de empreendimentos 

habitacionais que surgem, e cuja dinâmica geográfica prioriza a verticalização das moradias, 

contribuindo, sobretudo, para a carência alimentar identificada nesta pesquisa.  

Se por um lado a prática da agricultura urbana executada pelo desenho das hortas 

comunitárias promove a segurança alimentar e melhora a renda de seus beneficiados, por 

outro lado o trabalho coletivo resgata valores fundamentais à vida em sociedade, uma vez 

que, pela prática em grupo, se exercitam a cooperação, a coletividade, o respeito, a 

preocupação com o outro, valores essenciais para as demandas do século XXI. 

Como contribuição, este projeto de pesquisa será apresentado à Secretaria Municipal 

de Planejamento e Desenvolvimento da Prefeitura Municipal de Paragominas, com 
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recomendações quanto à inclusão, no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, de políticas 

voltadas para a agricultura urbana do município, com vistas a contribuir com o 

desenvolvimento da cidade no tocante à segurança alimentar e nutricional. 
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Resumo 

O presente trabalho apresenta aspectos de ordem social e ambiental advindos de saberes e práticas de 

cacauicultores, de tal modo analisa como os saberes e práticas de produtores ribeirinhos se constituem 

com relação ao aproveitamento de resíduos do cacau de várzea, visando alternativas sustentáveis e 

bases agroecológicas. Para tanto, foram realizadas entrevistas dialogadas com produtores de cacau, na 

comunidade Santaninha, na fazenda Tocantins, em Cametá, no Território do Baixo Tocantins. Os 

dados foram obtidos através registros fotográficos, roteiro de entrevista semiestruturado e uma oficina 

sobre produção de adubo orgânico, no período de 17 de janeiro de 2020 e 15 de julho de 2020. O 

direcionamento teve o enfoque qualitativo, exploratório e descritivo, com pesquisas bibliográficas e de 

campo. A partir da análise, compreendeu-se que os cacauicultores ribeirinhos têm a sua produção 

garantida, mas, necessitavam de práticas sustentáveis no aproveitamento da casca do cacau de várzea. 

Concluiu-se, que a troca de saberes foram importantes, pois permitiram estratégias de produção com 

bases agroecológicas, contribuindo para o desenvolvimento local de forma sustentável. 

 
Palavras-Chave: Cacau de várzea, Saberes,Agroecologia, Sustentabilidade, Pandemia. 

 

 
ABSTRACT 

The present work presents social and environmental aspects arising from the knowledge and practices 

of cocoa farmers, in such a way it analyzes how the knowledge and practices of riverside producers 

are constituted in relation to the use of lowland cocoa residues, aiming at sustainable and sustainable 

alternatives. agroecological bases. To this end, interviews were conducted with cacao producers in the 

Santaninha community, on the Tocantins farm, in Cametá, in the Baixo Tocantins Territory. The data 

were obtained through photographic records, semi-structured interview script and a workshop on 

organic fertilizer production, from January 17, 2020 and July 15, 2020. The targeting was qualitative, 

exploratory and descriptive, with bibliographic and field research. From the analysis, it was 

understood that the riverside cocoa farmers have their production guaranteed, but, they needed 

sustainable practices in the use of the lowland cocoa shell. It was concluded that the exchange of 

knowledge was important, as they allowed production strategies based on agroecology, contributing to 

local development in a sustainable way. 

 
KEYWORDS: Lowland cocoa, Agroecology, Knowledge, Sustainability, Pandemic. 
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1. Introdução 

 Problemas ambientais provenientes do descarte de resíduos na natureza têm sido cada 

vez mais preocupantes, não podendo ser ignorados, visto que os efeitos tendem a atingir tanto 

a saúde humana quanto o ecossistema, com proliferação de doenças e contaminação dos rios e 

do solo, afetando também a produção de alimentos.   

 Os saberes de produtores ribeirinhos, considerados tradicionais, precisam estar 

sistematizados com práticas agroecológicas, os quais são considerados essenciais não apenas 

para proporcionar às famílias rurais benefícios sociais, econômicos e ambientais 

significativos, mas também alimentares, de maneira sustentável.  

 A agroecologia, em tempo de pandemia do coranavírus, representa uma poderosa 

alternativa para amenizar os impactos ambientais e ajudar a explorar os vínculos entre 

agricultura e saúde, demonstrando que a maneira como a agricultura é praticada pode ou não 

promover saúde e bem-estar social (Altieri e Nicholls, 2020). 

 A pandemia de coronavírus chama atenção sobre importância da natureza sistêmica do 

mundo ribeirinho relacionada a saúde humana, animal e ecológica, permitindo repensar as 

formas com que o homem se relaciona com a natureza, o modo de produção com alternativas 

eficazes e sustentáveis, visto que o tempo em que se vive de pandemia exige não apenas uma 

solução à crise atual, mas, sobretudo, práticas sustentáveis (Altieri e Nicholls, 2020). 

 A produção do adubo orgânico permitiu garantir mudanças positivas na cacauicultura. 

A realização da oficina, na fazenda Tocantins, na comunidade Santaninha, em Cametá, 

contribuiu para a socialização de saberes com os produtores de cacau, e esclarecimentos 

relacionados à saúde humana e impactos ambientais, visualizando a necessidade da redução 

de resíduos, e proporcionando a melhoria na qualidade de vida e a preservação da natureza.  

A cacauicultura é considerada uma atividade agrícola milenar, de suma importância e 

de grande valor socioeconômico e cultural na região do Baixo Tocantins, a qual tem 

proporcionado a geração de emprego e renda não somente por meio da produção e 

comercialização de amêndoas fermentadas e secas, mas, também, através do aproveitamento 

do subproduto do cacau onde produtores familiares utilizam para o preparo de geleias, doces e 

capilés, de forma artesanal e tradicional. O aproveitamento da casca do cacau surgiu 

proveniente a demanda apresentada pelos moradores ribeirinhos, da  
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comunidade Santaninha, em Cametá, com a perspectiva da produção do adubo orgânico, 

visando promover e assegurar a sustentabilidade às propriedades familiares, conforme 

objetivos 2 e 12 dos ODS, minimizando os impactos negativos que afetam a saúde humana e 

o meio ambiente.  

 O produtor ribeirinho normalmente transmite as suas experiências e saberes locais 

como estratégias de subsistências, incorporados entre cultura, natureza e produção, numa 

aproximação etnoecológica, visto que os saberes locais, segundo Toledo (2015), estão 

relacionados ao contexto cultural e social onde se desenvolvem. Portanto, a sabedoria tem 

como raiz a experiência pessoal e direta com o mundo e adquire-se através da experiência 

cotidiana e da forma de viver e ver as coisas (TOLEDO, 2015, p. 130). 

 A sabedoria é, portanto, como uma crença partilhada que produz conhecimento por 

meio do reconhecimento da repetição. Ela não necessita de formular teorias sobre as coisas, 

mas, é aproveitada nas experiências e conhecimentos empíricos, através do saber-fazer, na 

relação cotidiana entre homem e natureza (TOLEDO, 2015).  

 A prática agroecológica direciona a permanência das famílias no campo com o manejo 

sustentável dos solos, a conservação dos recursos naturais, a valorização dos saberes locais e a 

independência dos pequenos agricultores, os quais comercializam seus produtos de forma 

tradicional. Tal prática favorece também para melhorar a agrobiodiversidade, cujos efeitos 

surgem de forma positiva associados à segurança alimentar e à integridade ambiental 

(SANTOS et al, 2014). 

 Diante dessa perspectiva, objetivou-se com este trabalho analisar como os saberes e 

práticas de produtores ribeirinhos se constituem com relação ao aproveitamento da casca do 

cacau de várzea, visando alternativas sustentáveis e bases agroecológicas. 

 Contudo, a análise que permeia este estudo vem ancorada na troca de saberes e 

experiências, considerando as relações socioculturais e as organizações coletivas de produção 

familiar, ponderando que os ribeirinhos interagem entre si e com o meio ambiente, 

construindo uma identidade local. 

 

2. Metodologia 

 A metodologia consiste em um estudo de caso, com enfoque qualitativo, exploratório e 

descritivo, seguindo as orientações de Oliveira (2000) sobre ―o olhar, o ouvir e o escrever‖, o 

que contribuiu na atividade de campo, com a participação e a percepção de práticas e saberes.  

 O estudo ocorreu na comunidade Santaninha, na fazenda Tocantins, em Cametá, no 

Território do Baixo Tocantina, conforme visualizados nos mapas 1 e 2, onde foram realizadas 
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entrevistas com produtores familiares de cacau e a realização de uma oficina sobre adubo 

orgânico, no período de período de 17 de janeiro de 2020 e 15 de julho de 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foi adotada a observação direta sobre os saberes e experiências dos grupos locais, 

visto que essa técnica, segundo Gil (2002), é considerada como sendo fundamental, pois 

permite observar os fatos diretamente, sem qualquer intermediação, além de reduzir a 

subjetividade que permeia na fase de investigação. 

 Os materiais empregados na coleta de dados se compuseram em máquina fotográfica, 

gravador e roteiro de entrevista semiestruturado, instrumentos esses que foram essenciais, 

pois permitiram apreender aspectos relevantes como experiências, saberes, práticas, símbolos, 

paisagem, organização social e dinâmica de vida de comunidades ribeirinhas.  

 As entrevistas, ocorridas em 17 de janeiro de 2020, embora tenham sido conduzidas 

através de um roteiro semiestruturado e gravadas, aconteceram de forma dialogada permitindo 

liberdade aos depoimentos e o envolvimento dos entrevistados (agricultores) com a pesquisa.  

 A realização da oficina para produção de adubo orgânico ocorreu no período de 15 de julho de 

2020, onde foi possível a troca de saberes entre o produtor e a pesquisadora  

  

Fonte: SOMBRA, 2019. 
 

Mapa 1- Região de Integração do Baixo Tocantins 
 

Fonte: SOMBRA, 2020. 

 

Mapa 2-Localização da pesquisa de campo 
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(saberes de interfaces), garantindo a prática agroecológica voltada para o aproveitamento da 

casca do cacau, como alternativa que contribui para a produção de forma sustentável.  

 A fotografia serviu como importante testemunho social e admitiu alcançar aspectos 

relacionados ao lugar, os conhecimentos e práticas dos produtores ribeirinhos com o cacau, as 

experiências vividas durante a oficina de campo e a realidade impactante de resíduos na 

natureza levando a perceber a necessidade do aproveitamento da casaca do cacau de várzea. 

 A análise dos dados ocorrem entre teoria e empiria, possibilitando descrever além das 

percepções ribeirinhas sobre a realidade apresentada e discutida, apontando a acepção do 

pesquisador sobre a realidade estudada. Deste modo, as informações e os dados obtidos e 

analisados mostraram a necessidade de troca de saberes com práticas agroecológicas, visando 

a promoção de atividades sustentáveis com a cacauicultura. 

 

3. Resultados/Discussões 

 Identificou-se, em atividade de campo, na fazenda Tocantins, na comunidade 

Santaninha, em Cametá, que embora os saberes e as práticas com a cacauicultura ocorram de 

forma tradicional, são considerados essenciais, pois colaboram tanto para o sustento familiar, 

quanto para o desenvolvimento local. Tal realidade se confirma na fala do proprietário da 

fazenda quando revela a sua experiência com a cacauicultura:  

Minha experiência iniciou em família, meu pai já mexia com o cacau. Desde criança 

via meu pai trabalhando com cacau e o conhecimento que tenho iniciou com ele. 

Depois, passei a ser comprador de cacau e comecei esse entrosamento com donos de 

cacau e adquiri uma boa quantia de cacaueiro, hoje tenho duzentos e seis mil pés de 

cacau só nas escrituras, mas, há muito mais (AMADEU BRAGA, 2020). 

 

 O cacauicultor acrescentou que:  

A produção de cacau na região do Baixo Tocantins é expressiva, mas, muitos 

produtores ainda comercializam apenas as amêndoas, tanto para nível local ou para 

fora do Estado do Pará, por não terem meios para comercializarem a matéria 

processada, como chocolate em barra, entre outros produtos provenientes do cacau, 

pois o cultivo ocorre de forma artesanal. O subproduto do cacau ainda é utilizado em 

muitas comunidades para a produção de alguns produtos como geleia, porém, essa 

atividade ainda precisa ser mais estimulada e explorada (AMADEU BRAGA, 2020).  

 

 O agricultor e gerente da fazenda Tocantins, senhor Humberto, realçou que: 

A minha experiência com o cacau nasceu da necessidade de trabalhar para sustentar 

a minha família, mas, aos poucos fui aprendendo na vivencia, na prática, na relação 

com outros grupos de produtores de cacau e logo aprendi. A família da minha 

esposa já mexia com cacau. Hoje gerencio os trabalhos na fazenda e além do cacau 

cultivo também o açaí (HUMBERTO, 2020).  
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 As experiências e os saberes com o cacau de várzea apresentados pelos produtores 

estão pautados no saber-fazer, resultantes das experiências transmitidas e processadas da 

relação com outros sujeitos, sendo assim, o saber está relacionado com a concepção de vida, 

sociedade e relações humanas (CHARLOT, 2000).  

 Para Charlot (2000, p. 59) ―[...] nascer é ingressar num mundo no qual estar-se-á 

submetido à obrigação do aprender. Ninguém escapa dessa obrigação, pois o sujeito só pode 

‗tornar-se‘, apropriando-se do mundo.‖ Essa compreensão remete ao entendimento de que o 

ser humano necessita da interação social como caminho para adquirir um saber. 

 O ribeirinho é um ser dotado dos saberes da tradição, o qual constrói o seu espaço e 

desenvolve seus saberes na relação cotidiana, com rotinas de atividades inerentes a localidade 

onde vive, como forma de aprender a sobrevivência e as regras sociais, permitindo viver e 

sobreviver em comunidade. 

 A cacauicultura, em área de várzea, no Baixo Tocantins, embora ocorra de forma 

tradicional, sem adição de agrotóxicos, e possua solo com fertilidade natural sem a 

necessidade de uso de adubos químicos, apresenta um grande agravante no processo da 

produção proveniente do descarte das casca do produto na natureza, conforme demanda 

identificada em atividade em campo, como se observa nas imagens 01 e 02 e na fala do 

senhor Humberto, o qual considerou que: 

 

É preciso fazer um trabalho de aproveitamento da casca do cacau, porque vem sendo 

descartada na natureza constantemente e isso tem preocupado. É importante ter 

orientações técnicas com incentivos para o aproveitamento da casca do cacau, 

incluindo a compostagem orgânica para a produção de adubo (HUMBERTO, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: VIANA, A.L.N. Pesquisa de campo. Em 15 em julho de 2020. 

Imagens 01 e 02-Cascas de cacau desperdiçadas na natureza.  
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Dona Juliana (2020), esposa do senhor Humberto, ressaltou que ―antes a gente 

aproveitava a casca do cacau para produzir sabão, mas, o custo se tornou alto e não fizemos 

mais. Hoje é muito difícil alguém fazer esse tipo de trabalho nas comunidades.‖ Fato esse que 

chamou atenção para a importância da troca de saberes, a fim de contribuir para a valorização 

das experiências locais.  

 A realidade apresentada, sobre resíduos na natureza, direcionou para a realização de 

uma oficina de adubo orgânico da casaca de cacau, afim de diminuir os impactos ambientais e 

melhorar a produção de forma sustentável, como forma de valorizar a atividade agrícola 

familiar, visto que a cacauicultura tem grande valor socioeconômico no Baixo Tocantins. Tal 

proposta foi direcionada com base em alguns objetivos dos ODS, como: Objetivo 2. 

Promover a agricultura sustentável; Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o 

bem-estar para todos, em todas as idades e Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de 

consumo sustentáveis (PLATAFORMA AGENDA 2030/ ODS, 2020). 

 A oficina iniciou com esclarecimentos aos produtores familiares (ver imagens 03, 04 e 

05) sobre a importância do aproveitamento da casaca do cacau para a produção do adubo, a 

fim de não contaminar o solo e a água dos rios, contribuindo para a cacauicultura sustentável 

e garantindo a saúde humana e a preservação ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durante o diálogo, foi disponibilizada uma ficha agroecológica (ver imagens 06, 07 e 

08), contendo informações sobre tecnologias apropriadas aos sistemas orgânicos de produção, 

visando disponibilizar ao produtor rural de forma resumida e com linguagem acessível 

informações sobre experiências agroecológicas, como forma de estimular cacauicultores no 

processo de produção de novas tecnologias, de forma sustentável.  

 

 Imagens 03, 04 e 05 – Diálogo sobre o adubo orgânico e entrega da ficha agroecológica. 

 

Fonte: VIANA, A.L.N. Pesquisa de campo, em 15 em julho de 2020. 
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 Em seguida, foram efetivadas as etapas da produção do adubo orgânico, conforme 

apresentadas nas imagens 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, desenvolvidas com número restrito 

de participantes, em razão da pandemia do novo coronavírus, a fim de evitar contaminações. 

Nesse momento, foi possível a realização da escolha do local adequado para montagem da 

composteira, posteriormente foi realizada a quebra da casaca do cacau e em seguida o 

empilhamento de camadas de material orgânico, contendo: folhas secas, caroço de açaí, folhas 

secas, casca de cacau e folhas secas. No final do processo o composto foi coberto com lona e 

orientado sobre a necessidade do revolvimento do composto a cada 7 dias, objetivando um 

adubo de qualidade, o qual teve um prazo de 90 dias para ficar pronto para uso. 

  

Imagens 06, 07 e 08- Ficha agroecológica sobre a produção de adubo orgânico da casaca do cacau 

Fonte: VIANA, A.L.N. Pesquisa de campo. Em 15 em julho de 2020. 

Fonte:VIANA, A.L.N. Pesquisa de campo, em 15 em julho de 2020. 

Imagens 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16-Etapas da produção do adubo orgânico, da casaca do cacau de várzea. 
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Entende-se, portanto, que as práticas agroecológicas voltadas para o aproveitamento 

da casaca do cacau são consideradas como alternativas quecontribuem para a produção de 

forma sustentável,melhorado a qualidade de vida dos agricultores familiares. Desse modo, é 

possível dizer quea agroecologia é uma importante aliada na agricultura familiar, como 

perspectiva do desenvolvimento local, visando novos valores e novas posturas frente a relação 

entre natureza e homem, visto que é considerada como uma ciência capaz de proporcionar 

conhecimentos e métodos mais eficazes aos agricultores, com base ecológica (CAPORAL E 

COSTABEBER, 2000), onde os moradores das comunidades são os próprios protagonistas 

para o desenvolvimento local. 

 

 

4. Considerações Finais 

 Observou-se que os saberes e as práticas com a cacauicultura, nas comunidades, do 

Baixo Tocantins, estão relacionados com a expressão de vida e a cultura dos produtores, na 

relação peculiar do homem com a natureza e com grupos familiares, através da interação de 

conhecimentos e práticas tradicionais transmitidos por meio da memória coletiva.  

 Embora as técnicas peculiares dos produtores ribeirinhos, com relação a produção do 

cacau, contribuam significativamente para a subsistência familiar e  o desenvolvimento local, 

a troca de saberes entre os produtores familiares e a pesquisadora, compreendido como 

saberes de interfaces, foi essencial, visto que aliou práticas agroecológicas que colaboraram 

de forma significativa no aproveitamento racional dos recursos naturais, como a casca do 

cacau de várzea, através da oficina de compostagem orgânica, a qual foi direcionada de forma 

participativa, trazendo como resultado a sustentabilidade ambiental. 

 A atual crise provocada pelo novo coronavírus, conhecido como COVID-19, permitiu 

refletir e lembrar que o tratamento desrespeitoso com a natureza tem consequências, afetando 

também os seres humanos que sobrevivem dos recursos naturais. Portanto, a humanidade 

deve lançar bases para um novo modo de produção, interagindo com a natureza de maneira 

suave, sem causar impactos ambientais, cujo resultado traz benefícios às comunidades, com 

qualidade de vida e desenvolvimento local de forma sustentável. 

 Sendo assim, as práticas agroecológicas aliadas aos saberes dos produtores ribeirinhos são 

relevantes, visto que garantem estratégias de produção por meio de uma organização coletiva 

participativa e que colabora para o desenvolvimento de comunidades, contribuindo também para 

melhorar a renda e o bem-estar social, sem agredir o meio ambiente. 
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Área Temática04: Agroecologia, Agricultura Familiar Camponesa e Soberania Alimentar 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 
O presente trabalho refere-se a um diagnóstico técnico produtivo realizado junto aos agricultores da Cooperativa 

Agropecuária dos Produtores Irituienses- D‘Irituia.O município de Irituia, vive hoje um processo de transição 

agroecológica, impulsionada primeiramente pelas iniciativas dos agricultores familiares do munícipio que 

decidem inovar os seus sistemas produtivos através do redesenho dos seus agroecossistemas. A ideia de construir 

um diagnóstico produtivo, parte da necessidade desses agricultores conhecerem e entenderem os potenciais 

produtivos existentes dentro da cooperativa, e assim avaliar e organizar melhor a cadeia produtiva das linhas de 

produção existentes, assim como pensar em estratégias de ação a partir das dificuldades que atinge cada área, 

como forma de fortalecer a produção e garantir um sistema sustentável. Neste sentido o objetivo do trabalho foi 

realizar um diagnóstico técnicos produtivos das unidades de produção dos agricultores da Cooperativa D‘Irituia, 

de forma a contribuir, futuramente, para a elaboração de um plano de ação que fortaleça as unidades de produção 

dos cooperados que estão passando pelo processo de transição agroecológica. A partir dessa necessidade 

realizou-se um diagnóstico,com 28 agricultores da cooperativa D‘Irituia, estes produtores estão distribuídos em 

17 comunidade, o que permitiu compreender a dinâmica das lógicas produtivas e as técnicas utilizadas pelos os 

agricultores da cooperativa D‘Irituia. Observa-se muitos avanços nas esferas produtivas, na substituição de 

insumos, redesenho da paisagem e diversificação da produção. No entanto, o preço justo na comercialização, o 

acesso a políticas públicas como crédito rural, assistência técnica contínua ainda são problemas que limitam os 

sistemas produtivos e podem pôr em risco os avanços alcançados até aqui, pois desencadeiam outros problemas. 

Palavras-Chave: Transição Agroecológica, Cooperativismo, Irituia. 

 
Abstract 
The present work refers to a technical productive diagnosis carried out with the farmers of the Cooperativa 

Agropecuária dos Produtores Irituienses- D‘Irituia. The municipality of Irituia is currently experiencing an 

agroecological transition process, driven primarily by the initiatives of family farmers in the municipality who 

decide to innovate their production systems through the redesign of their agro-ecosystems. The idea of building a 

productive diagnosis, part of the need for these farmers to know and understand the productive potentials 

existing within the cooperative, and thus better evaluate and organize the production chain of the existing 

production lines, as well as think of action strategies based on the difficulties that affects each area, as a way to 

strengthen production and ensure a sustainable system. In this sense, the objective of the work was to carry out a 

technical diagnostic diagnosis of the production units of the farmers of Cooperativa D'Irituia, in order to 

contribute, in the future, to the elaboration of an action plan that strengthens the production units of the 

cooperative members who are passing by. through the agroecological transition process. Based on this need, a 

diagnosis was carried out with 28 farmers from the D‘Irituia cooperative, these producers are distributed in 17 

communities, which allowed us to understand the dynamics of the production logic and the techniques used by 

the farmers of the D‘Irituia cooperative. There are many advances in the productive spheres, in the substitution 

of inputs, landscape redesign and diversification of production. However, fair price in commercialization, access 

to public policies such as rural credit, continuous technical assistance are still problems that limit production 

systems and can jeopardize the progress achieved so far, as they trigger other problems. 

Keywords: Agroecological transition, Cooperativism, Irituia. 
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1. Introdução 

O sistema de agricultura migratória ou itinerantetem provocado vários impactos 

negativos na sociedade, tanto em nível ambiental, quanto em nível social e econômico. Vários 

estudos têm abordado essa problemática, a exemplo de Ferreira et al. (2013); Kato et al. 

(2014); Alves e Modesto Júnior (2011), o que tem permitido pensar sobre outros modelos de 

produção que sejam menos agressivos para o meio ambiente e sustentáveis a médio e longo 

prazo. 

A prática de derruba e queima se encontra em crise no nordeste paraense e já não mais 

garante a reprodução familiar da maioria dos praticantes (OLIVEIRA, 2006). Em função 

disso, alguns agricultores inovam criando novos arranjos produtivos, modificando as 

paisagens das suas unidades de produção familiar, por meio da extensão dos seus sítios ou 

quintais, para as áreas que se encontravam os pousios, tornando-se assim mais produtivos e 

sustentáveis. 

           O município de Irituia, localizado no nordeste paraense, hoje é referência na região por 

seus agroecossistemas produtivos e sustentáveis. No entanto, o município passou por 

significativas transformações na paisagem, devido ao seu processo de colonização e ao 

modelo de produção adotado. Ao longo dos anos, as atividades econômicas do município 

mudaram muito, no entanto a agricultura sempre se manifestou como atividade de maior 

abrangência e importância no território Irituiense.A transformação dos espaços agrícolas em 

Irituia, se deu principalmente através da expansão dos sistemas agroflorestais- SAFs 

(OLIVEIRA, 2006).             

Com isso, aos poucos os cultivos convencionais foram/estão se transformando em 

agroecossistemas diversos e sustentáveis. Para Gliessman (2000), a sustentabilidade dos 

agroecossistemas se dá ―quando os componentes tanto da base social como da base ecológica 

combinam-se em um sistema cuja estrutura e função reflete a interação do conhecimento e das 

preferências humanas com os componentes ecológicos do agroecossistema‖, ou seja, o 

agroecossistema sustentável tem que ser produtivo afim de garantir a reprodução social da 

família, e respeitar aos processos biológicos do sistema, assim como os saberes, desejos e 

anseios dos sujeitos envolvidos.    

O município de Irituia, vive hoje um processo de transição agroecológica, 

impulsionada primeiramente pelas iniciativas dos agricultores familiares do munícipio, que 

mesmo não sabendo conceitualmente o que significava agroecologia, resolvem inovar os seus 
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sistemas através do redesenho dos seus agroecossistemas, permitindo melhor otimização do 

espaço e interações entre os componentes, que permitiu aumentar a produtividade e renda, e 

melhorar a atividade biológica do sistema como um todo.   

A ideia de construir um diagnóstico produtivo, parte da necessidade desses 

agricultores conhecerem e entenderem os potenciais produtivos existentes dentro da 

cooperativa, e assim avaliar e organizar melhor a cadeia produtiva daslinhas de 

produçãoexistentes, assim como pensar em estratégias de ação a partir das dificuldades que 

atinge cada área, como forma de fortalecer a produção e garantir um sistema sustentável. 

O diagnóstico é um procedimento que visa recolher, tratar, analisar, e dar a conhecer 

informação pertinente, de forma a possibilitar a caracterização mais rigorosa possível de uma 

área geográfica ou organização (SANTOS, 2012). Para Silva et al. (2017) com o diagnóstico é 

possível identificar a situação problema, e dessa identificação é possível buscar respostas e 

apontar soluções de ações voltadas a superação de determinada problemática. 

Neste sentido o objetivo do trabalho é realizar um diagnóstico técnicos produtivos das 

unidades de produção dos agricultores da Cooperativa D‘Irituia, de forma a contribuir, 

futuramente,para a elaboração de um plano de ação que fortaleça as unidades de produção dos 

cooperados que estão passando pelo processo de transição agroecológica. 

2. Metodologia 

O universo da pesquisa são os agricultores cooperados da Cooperativa Agropecuária 

dos Produtores Familiares Irituenses- D‘ Irituia que está localizada no município de Irituia- 

PA, nordeste paraense. O município de Irituia é avaliado como eminentemente agropecuário, 

pois segundo IBGE (2019), 79,3% do contingente populacional de 32.550 habitantes está no 

campo, conforme observado na imagem 1.  
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 Imagem 1 – Localização do Município de Irituia- PA. 

 

Fonte: Cooperativa D‘Irituia (2011). 

A cooperativa D‘Irituia, foi fundada no ano de 2011, por um grupo de agricultores que 

tinham com foco inicial verticalizar os canais de comercialização e produzir de forma 

ecológica. Atualmente, a cooperativa possui 42 cooperados, distribuídos em 26 comunidades 

rurais do município de Irituia.  

A pesquisa foi realizada com 28 agricultores cooperados e teve como critério de 

seleção a disponibilidade dos agricultores em contribuir com a pesquisa. Os agricultores 

participantes deste trabalho estão presentes em 17 comunidades, são elas: Araraquara, Arraial 

Velho do Km 07, Boa Vista, Capuaçu, Cidade de Irituia, Comunidade do Borges, Igarapé Açu 

de Baixo, Galiléia, Penha, Ramal Santa Terezinha, Santa Terezinha do Candeua, São 

Benedito do Matutuí, São Francisco do Itabocal, São Raimundo do Lago Grande, São João do 

Persa, São Braz do Sempre Viva, São Francisco do Km 14. 

O diagnóstico da Transição Agroecológica da Cooperativa D‘ Irituia foi realizado por 

meio do Diagnóstico rural participativo- DRP que é um conjunto de técnicas e ferramentas 
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que permite a comunidade se autoanalisar (VERDEJO, 2010).A pesquisa possui uma 

abordagem quantitativa e qualitativa.  

O diagnóstico foi estruturado por meio de um roteiro semiestruturado, contendo 

perguntas abertas e fechadas sobre os aspectos técnicos produtivos dos agroecossistemas 

desses agricultores, além das caminhadas transversais, e levantamento de recursos 

audiovisuais (fotografias e gravador de voz portátil), o que permitiu complementar as 

informações obtidas. 

Para a organização das informações e tabulações foi utilizado o programa de planilha 

eletrônica Excel 2013, onde as informações foram agrupadas e posteriormente foram 

construídos os gráficos e tabelas com a fim de favorecer maior compreensão dos resultados da 

pesquisa.Na sistematização das entrevistas, as falas dos agricultores estão identificadas no 

trabalho com letras do alfabeto, organizadas de acordo com a ordem alfabética dos 

questionários aplicados. 

 

3. Resultados/Discussões 

ASPECTOS GERAIS DOS CULTIVOS DOS AGROECOSSISTEMAS 

Sistemas de Cultivos Vegetais 

As frutíferas se constituem como os principais cultivos presentes nos agroecossistemas 

dos agricultores da cooperativa D‘Irituia, seguido do cultivo da roça (mandioca, milho e 

feijão) e hortaliças. Além do cultivo daPiper nigrum L. (pimenta do reino), do Elaeis 

guineensis Jacq. (dendê), Coffea arabica L. (café), e plantas ornamentais que também estão 

presentes em alguns dos agroecossistemas, embora em menor proporção. 

O cultivo da mandioca, milho, feijão e hortaliças são cultivadas principalmente para a 

segurança alimentar das famílias, e o excedente é comercializado para o mercado local e para 

programas institucionais. Desses produtos, se destaca oSpilanthes acmella L. (jambu), o único 

que é comercializado via cooperativa, para outros estados, in natura e beneficiado em forma 

de pó. Essa comercialização é feita somente por dois cooperados, devido possuírem produção 

superior aos dos demais cooperados, e possuírem técnicas e estruturas físicas para o 

beneficiamento e embalagem.  

É válido destacar que esses principais cultivos vegetais, apesar de serem as atividades 

produtivas mais desenvolvidas e frequentes nos agroecossistemas estudados, não 
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necessariamente correspondem a renda principal dos agricultores.  Verificou-se que dezessete 

agricultores têm outras fontes de renda não agrícolas, que correspondem como renda principal 

As principais fontes de renda não agrícolas correspondem a benefícios governamentais 

como aposentadorias, prestação de serviços em órgãos públicos como professor, auxiliar 

administrativo, e atividade de comércio. De acordo com Sakamoto et al. (2016) as atividades 

não agrícolas, no geral, estão relacionadas com maiores níveis de remuneração, em 

comparação com as atividades estritamente agrícolas, isso pode se dá por diversos fatores 

sejam esses endógenos – como escolaridade e idade – ou exógenos voltados à unidade 

familiar – estágio de desenvolvimento local. 

Para Maluf (2004) a produção de alimentos não se constitui na única e obrigatória 

alternativa para assegurar trabalho e renda às unidades familiares rurais, pois estas são, na 

maioria das vezes pluriativas. Essa pluriatividade, segundo Schneider (2009) se trata de uma 

estratégia de reprodução social das famílias rurais, que recorrem às atividades externas por 

diferentes razões (adaptação, reação, estilo de vida), não sendo a pobreza o único fator 

determinante, e contribui de forma decisiva para ajudar a solucionar dificuldades e restrições 

que afetam as populações rurais, tais como a geração de emprego, o acesso à renda e sua 

estabilização, a oferta de oportunidades para jovens, entre outros. 

Pragas e doenças  

Dos 28 agricultores, 71% relataram problemas com pragas e doenças nos cultivos 

agrícolas e realizam algum tipo de tratamento, seja de forma preventiva ou de controle, 11% 

agricultores tem problemas de pragas e doenças, porém não realizam nenhum controle, e 18 

% agricultores não relataram nenhum problema.  

Os agricultores que relataram ter problemas e não controlar, explicam que apesar de 

ser algo presente, o mesmo não exerce nenhum tipo de dano econômico ou que apresente 

riscos aos cultivos, outros afirmam não controlar pois são problemas até então sem solução 

agroecológica conhecida por eles, como é o caso da crinipellis perniciosa(vassoura de bruxa 

no cupuaçu), a Mycosphaerella fijiensis Morelet(cigatoka negra na bananeira),Phytophthora 

drechsleri(podridão das raízes na mandioca),Phytophthora nicotianae var. parasítica (gomose 

no abacaxi), eCerconota anonella s.p (mancha preta na graviola). 

As principais culturas que sofrem com o ataque de pragas e doenças que foram 

relatadas pelos agricultores são a banana, abacaxi, maracujá, a mandioca, cupuaçu, citros, 
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melancia, pupunha, pimenta do reino e hortaliças. Algumas culturas, mesmo que seja feito um 

tipo de controle não obtiveram sucesso, como é o caso da queima das folhas na bananeira e a 

gomose no abacaxi. No entanto, há experiências bem-sucedidas como o desparecimento da 

paquinha nas hortaliças com o feijão caupi triturado na área de incidência, como relatado pelo 

agricultor S.  

―A horta eu tinha problemas com paquinha né, só que a minha sobrinha me falou que 

a gente mói o feijão e salpica na horta né, aí as paquinhas não cortam, aí eu experimentei e 

deu certo. ‖ (Agricultor S). 

Em relação aos métodos preventivos de pragas e doenças, os principais são a seleção 

de mudas para o plantio do abacaxi, escolha do local do plantio para a mandioca, despejo de 

tucupi na raiz da bananeira, e despejo da solução de nim, tucupi e tabaco para o controle de 

gafanhotos na horta, assim também como a solução de nim, chorume e fosfito a cada 15 dias. 

Para Primavesi (2009), vale ressaltar que o uso de todos os defensivos deve ser ocasional e 

nunca rotineiro, a rotina tem de ser melhorar o solo, pois se pragas e doenças atacam, o solo 

tem de ser recuperado e sanado. 

Os métodos apresentados devem servir não só para o controle das pragas e doenças, 

mais para contribuir para o equilíbrio do agroecossistema. Pois apesar de todos os esforços e 

progressos, ainda há muito a se avançar, principalmente em mais informações sobre os 

métodos alternativos, a constituição dos componentes, onde eles atuam e qual a função que 

exerce no sistema, para que o agricultor faça uso de forma consciente e segura e obtenha 

resultados satisfatórios. É necessário também conhecer a importância da presença de outros 

organismos vivos que possam compor a área e assim diminuir a incidência desses problemas. 

De acordo com Tivelli (2013) o sucesso no manejo de pragas e doenças, não acontecerá se as 

práticas que aumentem a proporção de matéria orgânico no solo e a biodiversidade da área 

não estiverem presentes. 

Sistemas Extrativista 

Os produtos oriundos do extrativismo vegetal não madeireiro, é uma atividade 

econômica que se configura como importante fonte de renda para os agricultores da 

cooperativa D‘Irituia. Dentre esses se destaca a cultura doAstrocaryum aculeatumG. Mey 

(tucumã) Carapa guianensis Aubl.(andiroba), Euterpe oleracea Mart(açaí),Astrocaryum 

murumuru Mart. (murumuru), Attalea maripa (Aubl.) Mart.(inajá), Virola surinamensis (rol) 

Warb(ucuuba), Bertholletia excelsa Kunth.(castanha do Pará),Oenocarpus bacaba 
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Mart.(bacaba), Mauritia flexuosa. Mart.(buriti), Oenocarpus bataua Mart.(patauá),Acrocomia 

aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.(mucajá), Platonia insignis Mart.(bacuri), Pouteria 

macrophylla (Lam.) Eyma(cutite) eCopaifera langsdorfii spp.(copaíba). 

Dos 28 entrevistados, 93% possuem algum produto do extrativismo vegetal em sua 

propriedade. Algumas dessas culturas como o açaí, castanha do Pará, bacaba, patauá, e bacuri 

possuem maior visibilidade, pois fazem parte da dieta alimentar das famílias e possui assim 

importância nutricional e econômica, assim como a andiroba e copaíba, já conhecidas por 

suas propriedades medicinais e que são muito valorizadas no mercado regional. 

As culturas como o tucumã, andiroba, murumuru, ucuuba e patauá, começaram a ser 

comercializadas pelos agricultores somente após se tornarem cooperados da D‘Irituia. Esse 

fato representa para agricultores um diferencial na renda, pois antes a comercialização desses 

produtos era inexistente. 

As culturas do inajá, buriti, mucajá e cutite, possuem ainda pouca visibilidade 

econômica, e alimentar para as famílias, no entanto os agricultores apostam neles como fonte 

alternativa de renda no futuro, pois estes apresentam uma boa composição oleosa nas polpas e 

amêndoas, conforme Morais (2012), que podem futuramente ser comercializada para as 

indústrias alimentícia e de cosmética, para a extração do óleo, assim como está sendo com o 

tucumã. 

Sistemas de Criação Animal 

O sistema de criação animal dos agricultores é composto pela presença de aves, 

bovinos, equinos, suínos, caprinos, peixes e abelhas. Dos 28 agricultores, apenas dois não 

possuem nenhum tipo de criação animal, isso se dá devido à falta de aptidão com o trabalho 

animal, e ausência de espaço territorial para a criação. 

Dos 26 agricultores que realizam algum tipo de criação animal em sua propriedade, 13 

trabalham com mais de um tipo de criação. Para Silva et al. (2018) a diversidade de produção 

animal, geralmente, está relacionada às condições financeiras, às características pessoais do 

produtor e a fatores como os períodos de escassez de água, aridez do solo, distância de 

grandes centros fornecedores de insumos, entre outros. 

A criação de aves é a atividade onde se tem um maior número de agricultores atuantes, 

18 agricultores, tem aves do tipo de corte e poedeiras, tanto para o consumo como para a 

venda. As principais aves presentes nesses agroecossistemas são as galinhas, patos e pavão. A 
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criação de abelhas para a retirada do mel é praticada por seis agricultores. A criação de 

bovinos é realizada por sete agricultores, a de caprinos é feita por um cooperado, a de equinos 

por dois, a criação de peixes por cinco cooperados, e a de suínos por dois agricultores, 

conforme apresentado no gráfico 1. 

Gráfico 1. Tipos de Criação animal nas propriedades rurais dos Agricultores da 

Cooperativa D‘Irituia. 

 

            Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. 

Para Tosetto et al, (2013) a presença de animais no sistema de produção agroecológico 

é muito importante, pois cumpre pelo menos três aspectos fundamentais para a produção, são 

elas:  

(i) Produção de esterco: O esterco produzido na propriedade contribui para a 

garantia da sustentabilidade orgânica e econômica do sistema, pois reduz ou elimina 

a necessidade de comprar adubos químicos ou mesmo esterco de outras fontes que 

podem conter vestígios de agrotóxicos; (ii) Diversidade na produção: Os produtos de 

origem animal são ricos em proteínas e podem contribuir com a segurança alimentar 

da família e gerar renda através da venda do excedente de produtos, como ovos, 

carne, leite e produtos derivados; (iii) Serviço: Os animais são importantes no 

auxílio e/ou na realização de tarefas/trabalhos cotidianos, constituindo elementos 

significativos na complementação da força de trabalho (TOSETTO et al., 2013, pág. 

13). 

Em relação a origem da alimentação dos animais, dos 18 agricultores que realizam a 

criação de aves, 11 realizam o cultivo de parte do alimento (milho, macaxeira, restos de frutas 

e verduras) que é consumido pelas aves e também pelos suínos, o restante é comprado no 

comercio local. Já a alimentação dos restantes dos animais (bovinos, caprinos, equinos e 

peixes), é totalmente oriunda de fora da propriedade.  

Os autores Souza et al. (2012), destacam a importância de se garantir dentro da 

propriedade os insumos necessários para a produção, visando a diminuição da dependência 
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por insumos externos e dos custos do produtor, trazendo uma perspectiva real de aumento de 

renda, assim como melhor índice de sustentabilidade.  

 

 Sistemas de Beneficiamento 

 Agregação de valor dos produtos dos cooperados 

Os agricultores utilizam diversas e distintas estratégias de agregação de valor nos 

produtos como o processamento de frutas, mandioca, fabricação de doces, licores, biscoitos 

entre outros, além do próprio sistema de cultivo adotados por esses agricultores, que é 

considerado agroecológico. Os principais e mais frequentes produtos agregados são derivados 

a partir de matéria-prima agrícola própria como a mandioca, frutíferas, leite, que são 

processados de forma a diversificar produtos e renda (Gráfico 2). 

Para Maluf (2004), a elaboração de derivados constitui apenas um subproduto da 

atividade mercantil principal, que é o produto primário destinado às cadeias integradas, sendo 

comercializados de forma ocasional nos circuitos regionais. 

Gráfico 2. Produtos com Valores agregados pelos agricultores da Cooperativa 

D‘Irituia. 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. 

A agregação de valor nos empreendimentos familiares tem como principal objetivo, 

segundo Vilckas e Diniz (2007), diferenciar um produto em relação aos produzidos pelos 

demais produtores, pois com a agregação de valor, o produtor pode desenvolver novos 
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mercados e estabelecer seu produto de forma mais sólida nos mercados atuais, e, 

consequentemente, aumentar e diversificar os rendimentos das famílias.  

Apesar da diversificação, inovação de novos produtos, nem sempre os agricultores se 

sentem satisfeitos com os preços recebidos pelos produtos. Quando perguntados se esses 

produtos possuem uma valorização monetária agregada, 17 responderam que sim, sempre, e 

três agricultores responderam que as vezes, pois isso depende muito do público para quem vai 

vender, e oito afirmaram não agregar um preço maior por receio que o consumidor não 

compre. 

A busca por alternativas e mecanismos para incrementar a agregação de valor nos 

estabelecimentos rurais tem sido um desafio para diversos gestores rurais. A definição de 

valor está intimamente relacionada à percepção do cliente acerca dos benefícios obtidos em 

termos de realização e de satisfação e do que este cede (sacrifício), incluindo fatores 

monetários e não monetários (IMLAU e GASPARETTO, 2014). Para alguns produtos, o 

consumidor já consegue enxergar as vantagens que o agricultor lhe oferece, como pode ser 

observado na fala do agricultor E. 

 ―O que eu faço para agregar valor é a manipulação, por exemplo, o cupuaçu, graças 

a Deus a gente tem uma boa aceitação no mercado por causa da qualidade, a gente preza 

muito por ela, e consumidor quando se depara com isso gosta né [...] No momento que o meu 

produto tem características de produtos agroecológico, é, para o conhecedor ele tem um 

valor diferenciado e pra nós isso é muito importante que é garantia de comercialização ‖ 

(Agricultor E). 

Os oito agricultores que não agregam valor por receio da aceitação do público 

consumidor, não sentem seus produtos valorizados, seja eles na forma de processados ou não, 

fato que desestimula e põem em risco a continuidade das atividades. Autores como Vilckas e 

Diniz (2007), afirmam que o processo de agregação de valor ao um produto para o agricultor, 

ainda é um desafio pois encontra barreiras nos comportamentos tradicionais e culturais que 

precisam ser superadas, como pode ser sentida nas falas abaixo: 

―Às vezes sim, as vezes não, depende do evento, se eu for pra um local onde as 

pessoas podem pagar mais um pouco, aí dá pra vender mais caro, mas não é aquela 

agregação muito grande né...‖ (Agricultor B). 
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―[...] até hoje não se tem um preço agregado, porque a gente não tá.....  vamo ver 

depois desse selo orgânico acho que a gente vai conseguir colocar no mercado como 

orgânico algumas coisas, aí quem sabe[...]‖ (Agricultor K). 

Para Maluf (2004) o fator explicativo da permanência numa determinada atividade 

mesmo que esta apresente um retorno insuficiente quando avaliado segundo cálculos 

convencionais de rentabilidade do capital aplicado, está na lógica econômica peculiar da 

reprodução dos agricultores familiares, em que as decisões se orientam mais por um forte 

sentido de preservação patrimonial do que pelo estrito cálculo da taxa de retorno do capital 

investido. 

Ainda assim é necessário que se conscientize a sociedade, sobre preço justo e as 

vantagens de consumir produtos locais, saudáveis e livres de veneno, pois alguns agricultores 

relatam que os consumidores preferem consumir alimentos, como a banana, por exemplo, que 

vem de fora do que os que são produzidos por eles. Essa rejeição está ligada a aparência do 

alimento que por vezes é menor e ―suja‖, e pelo preço que é maior do que os produzidos 

convencionalmente e vindo de fora (Agricultor Q).  

Para Matte et al. (2014) valorizar a comida local também significa proteger e valorizar 

as especificidades daquele alimento e do seu modo de produção, reconhecendo e legitimando 

as contingências territoriais, isso representa um comprometimento de preservação da 

comunidade, da tradição, entre outros valores não mercantis, e é um valioso passo para o 

desenvolvimento rural local.  Não se tem como pensar em desenvolvimento rural, se os 

produtos produzidos não forem aceitos e comercializados no mercado local a um preço justo, 

tanto para quem produz quanto para quem consome. 

Canais de Comercialização Praticada pelos Agricultores da Cooperativa D’Irituia 

A análise dos canais de comercialização está estruturada em quatro itens: Cooperativa, 

Intermediário, Mercado Local (padarias, fruteiras, lanchonetes e outros) e Venda direta para o 

consumidor (feiras e propriedade). É válido ressaltar que os produtos e destino de cada 

produto variam de acordo com cada cooperado, assim, o mesmo produto pode ter mais que 

um canal de venda para cada agricultor.  

 Os principais canais de comercialização dos principais produtos dos cooperados estão 

descritos no gráfico 3. Nota-se que as frutas têm como principal canal de comercialização a 

venda direta para o consumidor seguida pela venda via cooperativa), intermediário e mercado 
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local  A venda direta permite que agricultores e consumidores se aproximem, não única e 

necessariamente no aspecto espacial, mas a uma espécie de conexão que permita provocar 

interatividade, facilitando que ambos conheçam os propósitos um do outro (SCARABELOT e 

SCHNEIDER, 2012), e assim se crie uma rede não só de consumo, como também de 

confiança.  

A presença do intermediário, também conhecido como atravessador, como o terceiro 

maior canal de comercialização das frutas (Gráfico 3), se justifica pelo fato de haver culturas 

como o açaí, que são cultivadas por grande parte dos cooperados, que historicamente tem 

participação dentro dessa cadeia viabilizando a venda do produto a outros mercados, 

principalmente em comunidades rurais distantes dos centros comerciais. Para Barreto et al. 

(2018) a função do intermediário é promover o elo logístico entre produtores e comerciantes. 

 Gráfico 3- Canais de comercialização dos produtos dos agricultores da Cooperativa 

D‘Irituia. 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. 

Em relação aos produtos derivados da roça (farinha d‘agua, farinha de tapioca, tucupi, 

goma, feijão, milho, abobora e maxixe), temos a situação inversa para a cadeia da mandioca, 

no canal de venda para o atravessador, onde o mesmo já não tem mais presença significativa 

dentro desse universo, porém não significa que seja menos importante do que os outros canais 

de venda. O que acontece é que de forma histórica, os atravessadores que antes eram os 

principais canais de comercialização dos derivados da mandioca, hoje não são mais, perdendo 

espaço para a venda direta e venda via cooperativa, isso significa maior autonomia e gestão 

dos cooperados para a comercialização dos seus produtos. 
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 Os produtos diversos são aqueles produtos oriundos de diversas fontes primárias ou 

não, que aparecem com menor frequência que os outros já classificados nesse trabalho, são 

eles: pimenta do reino, dendê, café, mel, produção de mudas, plantas ornamentais, entre 

outros. Estes recebem essa classificação para facilitar a sistematização e organização dos 

dados. E exercem importante influência na diversificação da produção e renda dos 

cooperados, embora sendo pouco expressivos em quantidade. 

É importante destacar a importância da cooperativa como canal de comercialização 

não somente das frutas como dos outros variados produtos dos agricultores, o que permite 

inseri-los em diferentes mercados e agregar valor aos produtos, melhorando a eficácia no 

fechamento das vendas, e organização desses agricultores e suas produções. A cooperativa 

representa hoje o segundo principal canal de comercialização da maioria da produção dos seus 

cooperados, e vende para diferentes mercados, em nível municipal estadual, e nacional 

(Gráfico 4).  

Gráfico 4. Canais de Comercialização da Cooperativa D‘ Irituia 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2019. 

Os principais produtos vendidos via cooperativa são as frutas, vendidas principalmente 

nas feiras locais e regionais e nos mercados institucionais, os produtos diversos, os derivados 

da roça, as hortaliças e as polpas de frutas são vendidos em eventos, feiras locais e regionais e 

restaurantes, e há ainda os produtos do extrativismo como o Astrocaryum aculeatum 
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(tucumã)e oAstrocaryum murumuru(mururu)que são vendidos para a empresa multinacional 

de cosmético. 

A diversificação dos mercados mostra que aos poucos a preocupação inicial dos 

cooperados em fundar a cooperativa (diversificação de mercados) está sendo sanada. Contudo 

é necessário que se busque resolver pendencias burocráticas para a venda plena dos produtos 

dentro e fora do munícipio como em supermercados da região, e com preço justo para o 

agricultor, para que assim possa impulsionar o desenvolvimento local e dar acesso a melhores 

resultados socioeconômicos para os agricultores. 

Crédito Rural e Assistência Técnica Acessadas pelos Agricultores da Cooperativa 

D’Irituia 

Em relação ao acesso do crédito rural, 18 agricultores já tiveram acesso a alguma linha 

de crédito, enquanto dez agricultores ainda não. Os motivos para o não acesso estão a 

inadimplência com nome, medo de não conseguir pagar e se endividar, e o não interesse em 

nenhum dos programas oferecidos, uma vez que não contempla as linhas de produção 

trabalhada. 

 Entre os principais linhas de crédito acessadas estão o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF  Açai, Infra estrutura, Mandioca, Gado, 

SAF, Floresta e o Ecodendê, O Fundo Constitucional de Financimento do Norte - FNO nas 

linhas de pecuária, laranja, coco e pimenta do reino, e o Credcidadão por meio do programa 

CredPará para a criação de abelhas, melancia, maracujá e hortaliças. Essas linhas foram 

acessadas mais de uma vez por alguns agricultores, em diferentes programas. 

 O Credcidadão é um programa do governo do Estado do Pará, por meio do Programa 

de Microcrédito – NGPM-CREDCIDADÃO, vinculada a SEDEME – Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, que tem como escopo contribuir no 

desenvolvimento social e econômico, em âmbito regional, local podendo ser de forma 

individual, cooperativa e associativa, visando o desenvolvimento de empreendimentos 

individuais e coletivos (GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 2018). 

 O acesso a linhas de crédito é um elemento importante para potencializar a produção 

dos cooperados, e garantir a permanência no campo e na atividade agrícola com qualidade de 

vida, assim como outras políticas públicas destinadas a apoiar o desenvolvimento do meio 

rural (SANTOS et al., 2014), que incentivam os agricultores a construir um espaço fértil para 

se viver. 
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 Em relação a assistência técnica, quando questionados sobre a presença de 

acompanhamento técnico durante esse processo de transição, 11 agricultores afirmam não ter 

recebido nenhum tipo de apoio técnico, enquanto que 17 agricultores afirmam ter recebido 

acompanhamento técnico, principalmente de instituições parceiras da Cooperativa D‘Irituia, o 

que para eles são de extrema importância para orientar o processo produtivo e de transição 

agroecológica. 

As instituições parceiras que prestam apoio técnico para esses agricultores são:  o  

Instituto Federal do Pará – IFPA Campus Castanhal, através dos seus alunos e professores, 

assim como a Universidade Federal Rural da Amazônia- UFRA Capitão Poço, a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária- EMBRAPA, o Instituto de Desenvolvimento Florestal – 

IDEFLOR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural- EMATER,  Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município- 

STR, Secretaria de Agricultura do município- SEMAGRI, Cooperativa de Trabalho em apoio 

ao Desenvolvimento Rural Sustentável – COODERSUS .quatro famílias.  

Observa-se que algumas dessas instituições não tem como objetivo principal a 

prestação de serviços voltadas para a assistência técnica em si, contudo, acabam suprindo um 

pouco a carência e dificuldades de acompanhamento de muitos agricultores. Há ainda alguns 

agricultores, que contam com o acompanhamento de familiares que são técnicos 

agropecuários- T.A, e outros agricultores são técnicos agropecuários e afirmam suprir os 

serviços através da formação agrícola. 

O processo de transição agroecológica só é possível, desde que existam políticas 

favoráveis, incluindo serviços públicos e gratuitos de assistência técnica e extensão rural 

voltados para esse objetivo (EMATER/RS-ASCAR, 2002). Os agricultores de uma forma 

geral relatam a carência dos serviços de assistência técnica não só por parte do município 

quanto da cooperativa, e ressaltam a necessidade de se ter um técnico agrícola responsável 

pela orientação constante nos seus empreendimentos, o que segundo os cooperados, 

impulsionaria as ações realizadas por eles. 

4. Considerações Finais 

O diagnóstico permitiu compreender os tipos de lógicas produtivas e as técnicas 

utilizadas pelos os agricultores da cooperativa D‘Irituia que vivem o processo de transição 

agroecológica. Observa-se muitos avanços nas esferas produtivas, de substituição de insumos, 

redesenho da paisagem e diversificação da produção. No entanto, o preço justo na 
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comercialização, o acesso a políticas públicas como crédito rural, assistência técnica contínua- 

problema relatado por grande parte dos cooperados visitados -ainda são problemas limitantes 

que podem pôr em risco os avanços alcançados até aqui, pois desencadeiam outros problemas.  

O intuito é de que os resultados do trabalho permitam a elaboração de um plano de 

ação, e possam ser decisivos para a tomada de decisões, e para o fortalecimentodos sistemas 

produtivos desses agricultores, a partir da implementação e acesso a políticas públicas 

ajustadas às especificidades de cada cadeia produtiva. 
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Área Temática 4: Agroecologia, Agricultura familiar Camponesa e Soberania Alimentar. 

 

Modalidade: Artigo Científico 

Resumo 

O artigo apresenta os resultadosda pesquisa sobre a caracterização do sistema de produção 

desenvolvido em uma unidade agrícola familiar localizada na agrovila Fazendinha, no 28km da 

rodovia PA140,Travessão São Sebastião município de Santo Antônio do Tauá, nordeste estado do 

Pará. Esta caracterização abrangeu o levantamento de informações sobre o histórico da família e 

aquisição da propriedade, abertura de área e sistema de produção desenvolvido, uso e cobertura do 

solo, utilização da força de trabalho e comercialização e representatividade na renda.Os dados foram 

coletados por meio dapesquisa participativa/descritiva, em caminhada na propriedade e aplicação de 

questionário semiestruturados. Os resultados apontam que a condição de aquisição do lote, difere das 

formas mais prevalentes, que é herança, colonização espontânea ou beneficiário do processo de 

reforma agrária, tendo ocorrido na forma de compra direta. Contatou-se que as atividades produtivas 

são desenvolvidas pela familia, porém não há participação dos membros em todas as etapas produtivas 

nas parcelas vizinhas, se restringindo apenas ao período de colheita. 
 

Palavras - chave: Unidade de Produção. Agricultura Familiar. Sistema de Produção Familiar. 

 
Abstract 

The article presents the results of the research on the characterization of the production system 

developed in a family farm located in agrovilaFazendinha, at 28 km from the PA140 highway, 

Travisão São Sebastião municipality of Santo Antônio do Tauá, northeastern state of Pará. This 

characterization covered the gathering of information on the family's history and acquisition of 

property, opening of the area and production system developed, use and coverage of the soil, use of 

the workforce and commercialization and representativeness in income. Data were collected through 

participatory / descriptive research, walking the property and applying a semi-structured questionnaire. 

The results show that the condition of acquisition of the lot differs from the most prevalent forms, 

which is inheritance, spontaneous colonization or beneficiary of the agrarian reform process, having 

occurred in the form of direct purchase. It was found that the productive activities are developed by 

the family, however there is no participation of members in all the productive stages in the 

neighboring plots, being restricted only to the harvest period. 

 

Keywords:Production unit. Family farming. Family Production System. 
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1. Introdução 

 

No contexto agrícola brasileiro, a agricultura familiar possui um destacado papel. Esse 

tipo de agricultura, em sua essência, tem por característica que a define como tal, a obviedade 

da execução das tarefas desenvolvidas nos sistemas de produção, serem preponderantemente 

realizadas por membros da família nuclear ou extensa, além de que, ter como aptidão a 

produção diversificada como estratégia de manutenção das atividades com preocupação 

principal ao atendimento das necessidades e reprodutibilidade da família.  

Para Lamarche (1993) citado por Silva (2007) a exploração familiar corresponde a 

unidade de produção agrícola onde a propriedade e o trabalho estão intimamente ligados. 

Dessa maneira, Moreira e Nascimento (2007, p. 224), consideram que ―a agricultura familiar 

não visa somente a produção para o mercado, ou seja, produzir uma única cultura e com 

exclusividade para o mercado e nem se utiliza predominantemente de insumos externos‖. 

Esta mesma realidade ocorre na Amazônia. Muitos municípios ainda mantêm a 

ocupação de seus espaços por produtores familiares. No entanto, ainda faltam, experiências 

práticas consolidadas de desenvolvimento local que possam servir de exemplo. Mesmo frente 

à existência de um conceito dos passos fundamentais para o fortalecimento da produção 

familiar, há poucas experiências concretas sistematizadas. Por isso, o desafio é garantir a 

inclusão produtiva dos agricultores familiares. Neste caso, uma das questões essenciais é a 

consolidação de atividades produtivas no campo e a organização comercial na cidade como 

forma de geração de renda para que os agricultores tenham condições de viver bem e garantir 

o futuro de suas famílias (MEDINA, 2015). 

Em função do modelo de colonização observado na Amazônia, é importante estudos 

que atendam as necessidades de cada ator. Significando dizer que a velocidade das 

transformaçõesambientais, sociais e econômicas, bem como as mudanças nas lógicas 

produtivas e as inter-relações com o meio envolvente ocorre muito rapidamente (SARAIVA, 

et al.,2008). 

Dessa forma, o presente trabalho caracteriza a sistemáticada trajetória e o 

funcionamento de um estabelecimento de produção agrícola familiar. Com objetivosde 

descrever as principais transformações que houveram ao longo do tempo no sistema de 

produção desenvolvido no lote em estudo desde a chegada da família neste, considerando as 

influências do meio envolvente nas tomadas de decisão na gestão das atividades do 

estabelecimento rural, assim como entender quais são e como ocorre a dinâmica produtiva e a 
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relação comercial praticada pela produtora entrevistadafrente ao mercado consumidor local e 

regional. 

De posse dessa abordagem analisa-se, a dinâmica do processo produtivo adotado e a 

influência que as relações com o meio exercem na tomada de decisão feita pelo produtor 

sobre as atividades desenvolvidas na unidade de produção familiar, que―tem se mostrado ser 

viável e, reconhecidamente, a empregadora da mão-de-obra no campo e responsável pelo 

dinamismo econômico e social na maior parte dos municípios e das regiões‖ (HERRERA, 

2003 apud LÚCIO et al., 2008, p.234) 

 

2. Metodologia 

Na busca do entendimento da dinâmica e a lógica da unidade de produção agrícola 

familiar, lançamos mão daabordagem sistêmica do estudo como estratégia de pesquisa, que 

considera a tomada de decisão a partir da coerência da família, como base na explicação do 

funcionamento dos sistemas de produção (FIGUEIREDO, 2006), dessa forma propiciando 

que por intermédio do estudo – o diagnóstico desta unidade de produção.  

A metodologia utilizada foi à aplicação de pesquisa participativa/descritiva, a partir de 

caminhada pela propriedade na companhia da pessoa entrevistada e aplicação de questionário 

semiestruturados com a mesma (filha do proprietário), integrante do grupo familiar 

proprietário do lote.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Patriarca da família, a entrevistada e um exemplar do animal de serviço. 

Fonte: Os Autores 
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Este grupo familiar é composto por 21 (vinte e um) membros na faixa etária de 0 a 70 

anos, dentre esses asenhora Maria Rosineide Martins de Oliveira Silva,40 anos, solteira e sem 

filhos, filha mais velha de 8 (oito) filhos do senhor Bernardo Teles, 64 anos (Figura 01), e a 

senhora Maria Creusa Martins, 70 anos,moradores do estabelecimento rural de 25 hectares, 

localizado na agrovila Fazendinha a 28km do centro urbano do município no Travessão São 

Sebastião, na rodovia PA 140, região do nordeste paraense no município de Santo Antônio do 

Tauá. 

Quanto a atividade econômica exercidas pelos moradores da agrovila, baseia-se 

marcantemente na atividade agropecuária, com ênfase na produção agrícola, comércio de 

produtos diversos, a exemplo de produtos alimentícios além do funcionalismo público voltado 

para a educação, havendo inclusive uma escola em uma área do imóvel rural cedida para 

instalação do prédio educacional. 

O questionário contou com questões norteadoras, que versaram sobre a forma de 

ocupação e/ou aquisição do lote, histórico da cobertura vegetal pretérita e atual, estratégia da 

abertura das areias para o uso do solo(cultivo ou criação), sistemas de produção existentes e 

os já explorados pela proprietária,dinâmica de comercialização e relevância financeira das 

atividades desenvolvidas, representatividade financeira de cada sistema de produção na renda 

bruta anual, e ainda sobre a distribuição da força de trabalho nas atividades produtivas.Para a 

pesquisa ainda foi utilizado registro fotográfico, aplicativo de imagem de satélites, veículo, 

bloco de anotações e para análise foramconsideradas as respostas da entrevistada, assim como 

visualizações in loco (áreas de cultivo), sendo de relevânciaa pesquisa. 

A investigação da pesquisa se ateve em analisar as informações e dados específicos 

colhidos apenas em entrevistas e caminhamentorealizada com a senhora Rosineide, referente 

ao que é desenvolvido por ela no quinhão (parcela do lote – aproximadamente 5ha)da 

propriedade que recebera de seu pai em concessão (por não haver formalidade de doação, 

venda ou repasse por herança) de uso. 

 

3. Resultadosda Pesquisa 

A caracterização do sistema de produção da unidade agrícola familiarabrangeu o 

levantamento de informações sobre o histórico da família e aquisição da propriedade, abertura 

de área e sistema de produção desenvolvido, uso e cobertura do solo, utilização da força de 

trabalho e comercialização e representatividade na renda, aspectos que serão apresentados a 

seguir. 
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3.1. Histórico da família eAquisição da Propriedade 

A famíliachegou à propriedade agrícola no ano de 2000,esta, tendo sido adquirido pelo 

patriarca como pagamento indenizatório por serviço de caseiro prestadoem outra propriedade 

rural de região diferente no mesmo município. Tendo seu então patrão, comprado o atuallote 

com as seguintes dimensões: 250m x 1000m (25 hectares), não havendonenhuma construção 

ou intervenção na paisagem natural da área. 

Deve-se, assim, considerar a realidade agrária como portadora de uma enorme 

diversidade de tipos de Unidade de Produção Agrícola (UPA), fruto de um longo processo de 

diferenciação social e de infinitas possibilidades de combinações entre fatores de produção, 

contextos regionais e formas sociais (MIGUEL, 2009). 

Com os filhos adultos e constituindo suas próprias famílias, opaiconcedeu parcelasdo 

lote sem determinar dimensões ao uso para moradia e desenvolvimento de sistemas 

produtivos a critério de escolha dos filhos, mesmo não tendo havido o estabelecimento de 

dimensões, as parcelas tiveram que obedecer aos sentidos de largura e comprimento do 

terreno. 

A decisão tomada pelo proprietário, denota estratégia àpermanência da familia no 

campo, continuidade e manutenção das atividades agrícolas produtivas, o fomento da 

possibilidade de implantação de novos sistemas de produção e à garantia da sobrevivência e 

reprodução da familia. Dessa forma é, o funcionamentodaparcela em uso pelaSr.ªRosineide, 

deaproximadamente5 (cinco) hectare (ou 50m x 1000m) área objeto do estudo. 

 

3.2. Abertura de Área e Sistema de Produção Desenvolvido 

O quinhão do lote em estudo, no período de sua aquisição, conservava ainda cobertura 

vegetal natural em toda extensão, não havendo nenhum tipo de intervenção, construção ou 

abertura, além disso, é uma área denominada na língua popular como sendo um ―lote seco‖ – 

isso por não haver nenhuma fonte natural de água (igarapé, lago ou rio) sendo necessário a 

abertura cavação de poços semiartesianos, com a serventia tanto para o consumo da familia e 

para alguns animais existente na suas necessidades, assim como no uso da irrigação do 

sistema de cultivo. 

No entanto, para a construção de moradia (figura 02), produção de alimento e 

constituição de renda, adotaram o sistema de agricultura itinerante, que funciona da seguinte 

forma: derrubava-se a mata, capoeira ou juquira e então queimava-se e planta-se culturas 

anuais para o próprio consumo (FERREIRA, et al.,2006), culturalmente usado em abertura de 
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área para implantação de sistemas de produção na maioria das propriedades da região 

amazônica, não sendo diferente na região Nordeste do Pará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Vista do Quintal Agroflorestal 

Fonte: Os Autores 

 

O principal sistema de produção desenvolvido pela entrevistada foi o sistema de cultivo 

de pequeno pomar no entorno da residênciae as culturas anuais do milho (Zeamays), 

calpi(Vignaunguiculata) e mandioca (Manihotesculenta), estas, com produção voltada na 

grande maioria para a comercialização, ficando para o consumo da família apenas uma parte 

suficiente para suprir a necessidade alimentícia.  

Quanto ao sistema de criação, resume-se apenas a poucas unidades de galinhas 

(Gallusgallusdomesticus) mantidas para o consumo, assim como, a criação de um casal de 

equinos mestiços (Equusferuscaballus) utilizada para monta e pequenos trabalhos, ficando aos 

cuidados de seu pai. 

 

3.3. Uso e Cobertura do solo  

Quanto ao uso do solo e cobertura vegetal atual, está sendo ocupado porquintal 

agroflorestal constituído por um bosque entorno da casa de frutíferas diversas (coco - Cocos 

nucifera, laranja - Citrus sinensis L., murici - Byrsonimacrassifolia, caju - 

Anacardiumoccidentale, manga - Mangifera indica, pupunha - Bactrisgasipaes e cupuaçu - 

Theobromagrandiflorum) e espécies florestais (párica - Schizolobiumamazonicum, ipê - 

Handroanthusheptaphyllus e castanha do Pará - Bertholletia excelsa) com dimensão aproxima 

(Quadro 01) .  
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Lote Total Hectare ≅ Parcela da Rosineide Hectare ≅ 

Lote  25 Lote  5 

Quintal Agroflorestal 2 Quintal Agroflorestal 0,28 

Área de Cultivo 3,5 Área de Cultivo 0,40 

Roça  1 Roça  0,30 

Juquira 14 Juquira 3,3 

Mata  4 Mata  0,80 

Quadro – 01: Uso do solo e cobertura vegetal atual. 

Fonte: Pesquisa de campo/entrevista/caminhamento/imagem de satélite. 

 

A área destinada ao sistema de cultivo seguiu o método tradicional mencionado de 

abertura e plantio da chamada ―lavoura branca‖ (milho, caupi e mandioca) em consórcio com 

a cultura perene que na ocasião fora 500 plantas de coco no ano 2002. 

A situação familiar é determinante na escolha da estratégia adotada e, portanto, na 

escolha dos objetivos que o agricultor se propõe a atingir. São estes objetivos que estruturam 

seu projeto a curto e a médio prazo (MIGUEL, 2009).  

Considerando o baixo valor alcançado com a comercialização, assim como o tempo de 

alcance do coco ao ponto de colheita e devido à área ocupada pela perene ser mais próxima da 

residência e consequentemente da única fonte d‘água (poço semiartesiano), a agricultora 

decidiu substituir no ano de 2019as plantas de cocos pelo cultivo de hortaliças (coentro, 

couve, alface, cebolinha, jambu, espinafre e chicória), por ser de ciclo e rápida 

comercialização com considerado valor no mercado. 

Considera-se, pois, que asUPAssão formatadas pelos agricultores e produtores rurais, 

que organizam suas atividades produtivas a partir de suas condições materiais e de seu legado 

cultural, étnico e social(MIGUEL, 2009). 

 

3.4. Utilização da Força de Trabalho 

Conceitualmente, a agricultura se desenvolve de forma diferente do sistema de 

produção dos empreendimentos capitalistas típicos das sociedades modernas, pois ao mesmo 

tempo em que é proprietária dos meios de produção, assume diretamente o trabalho no 

estabelecimento agrícola (WANDERLEY, 1996 apudSILVA et al, 2007). 

O manejo inerentes ao sistema de produçãoé desenvolvida prioritariamente por ela , 

enquanto a força de trabalho dos familiares moradores das parcelas vizinhas sendoutilizada 

nas atividades produtivas apenas durante a colheita, sendo necessário a contratação de mão-

de-obra externa a propriedade para a realização do preparo da área (gradagem com trato), 
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plantio da mandioca e hortaliças, tratos culturas (capina e/ou monda), beneficiamento (farinha 

de mandioca), assim como outras executadas por ela mesma (embalagem e comercialização). 

 

Em função dessas características, um dos elementos centrais para as famílias na 

definição de seu sistema de produção é a relação consumidor/trabalhador, ou seja, o 

balanço entre a disponibilidade mão-de-obra dentro do estabelecimento agrícola e as 

necessidades da reprodução da própria familia. A produção agrícola da familia está 

estreitamente ligada a perenidade do grupo familiar, objetivando tanoa a reprodução 

imediata como também a longo prazo (SILVA et al, 2007, p. 96). 

 

Condição essa que lhe tem permitido organizar seu sistema de cultivo de acordo sua 

capacidade econômica e de disponibilidade de mão-de-obra, necessidade na reprodutibilidade 

e objetivo a curto, médio e longo prazo. 

 

3.5. Comercialização e Representatividade na Renda  

A relação comercial estabelecida pela produtora com o mercado consumidor e 

estritamente mantida na própria região, tanto as hortaliças quanto a farinha, que já há venda 

certa e exclusiva de quanto for à produção feita porcomprador e compradora comerciantes na 

sede do município e agrovilarespectivamente. Sendo importante ressaltar, que no processo de 

compra e venda e inteiramente na propriedade, significando dizer que os compradores tem a 

responsabilidade de transporte dos produtos. 

O cultivo de hortaliças é a que tem grande representatividade na renda bruta mensal e 

anual apurada pela produtora (Quadro02), que segundo a mesma, estima que sua renda anual 

oriunda da venda de tudo que produz em média chega ao montante de R$ 8.500,00 reais/ano. 

Quanto a produção do subproduto da mandioca (farinha), rende em média 10 pacotes 

de 30kg por tarefa - ta (0,3ha), considerando que geralmente é plantado de 3 a 5ta (1,5ha), 

rendendo aproximadamente 30 pacotesque em média é comercializado por R$100,00 reais, 

conferindo o rendimento de R$ 3.000 reais/anoàs finanças da produtora (Quadro 02).   

 

 

 

 

 

 

Quadro – 02: Representatividade dos produtos na renda/anoda produtora. 

Fonte: Pesquisa de campo/entrevista. 
 

Com essa estimativa financeira segundo dados e informação repassadas pela 

produtora, menciona ainda que são apurações variáveis de um ciclo produtivo a outro, a 

considera as condições do mercado e sobretudo as condições edafoclimáticas. 

 

Renda Total bruta/ano Produto Renda /Produto/ano Renda Mensal % 

R$8.500,00 
Hortaliça R$ 5.500 R$ 458,33 64,70 

Mandioca R$ 3.00,00 R$ 250,00 35,29 
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4. Considerações Finais 

Os resultados demonstram que a condição de aquisição do lote, difere das formas mais 

prevalentes que além da herdada em herança, colonização espontânea ou beneficiário do 

processo de reforma agrária, a ocorrente na propriedade estudada foi por intermédio de 

compra direta. 

Tem-se como constatação, que os moradores e cultivadores são exclusivamente 

constituídos por membros da família, no entanto a interação e participação nas atividades 

desenvolvidas nas parcelas vizinhas é praticamente inexiste, sendo apenas em um especifico 

momento do processo produtivo. 

Que a produção não tem o destino prioritário a manutenção da existência das pessoas, 

e que somente o excedente seguissem para a comercialização. Sendo assim, a produção e na 

sua maioria direcionada a comercialização, não gerando excedente, caracterizando a 

propriedade como sendo uma empresa de produção agrícola pelo viés empreendedor adotado 

pera produtora. 

Não há comunicação outros sistemas de produção que fizesse ser ocorrente a 

comunicação entre esses, por intermédio da troca de energias ou benefícios capazes de se 

estabelecer uma retro alimentação. Não se encaixando ao que diz Miguel (2009, p.5),um 

sistema pode ser considerado como um conjunto de elementos em interação dinâmica, 

organizado em função de um objetivo e articulado, em maior ou menor grau, com outros 

sistemas. 

Apurou-se ainda, que é possível produzir com qualidade, gerando renda suficiente a 

manutenção do sistema, bem como das necessidades pessoais e até, mesmo que 

eventualmente gerar emprego.  

Porém não menos importante, o notório protagonismo feminino nas decisões, 

implantação, gerencia, mudanças de estratégias a frente das atividades produtivas agrícolas 

que até bem recente era tido equivocadamente como sendo um trabalho exclusivo é/ou capaz 

apenas aos homens.   

E ainda, pela utilizaçãodo método convencional de uso do solo, com o uso de 

fertilizantes químicos, corte, queima e gradearadora, não se percebe preocupações marcantes 

de ações agroecológicasde proteção – conservação ou manutenção ao agroecosistema, 

resumindo-se, porém de maneira empírica e não nesse viés, o estado de pousio de áreas já 

trabalhadas. 
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Resumo 

De forma geral os Direitos Humanos podem ser compreendidos como aqueles que o indivíduo possui, 

simplesmente tem por ser uma pessoa humana, pela importância de sua existência, como por exemplo: 

o direito à vida, à família, a alimentação, a educação, ao trabalho, a liberdade, a orientação sexual e 

meio ambiente sadio, e para isso é imprescindível tratarmos da sustentabilidade. A sociedade atual 

precisa criar mecanismos de desenvolvimento global baseado no respeito a natureza, aos direitos 

humanos universais, na justiça econômica. A sustentabilidade vista a partir de uma conformidade entre 

a humanidade e a natureza, relacionado ao impacto das atividades econômicas no meio ambiente. 

Desta forma a busca pelo desenvolvimento perpassa pela dignidade humana, naquilo que é essencial 

ao humano, à alimentação. Assim a busca pelo progresso diz respeito a uma sociedade e não a grupos 

ou setores privilegiados, não ocorre individualmente e sem critérios. Desta forma se faz necessário 

pensar novas formas e processos produtivos que considerem a natureza como bem essencial ao 

humano, ao mesmo em que respeite a dignidade da pessoa humana. Pensar a sustentabilidade é pensar 

em uma sociedade mais equitativa e igualitária. A partir do direito de escolhas alimentícias mais 

saudáveis, bem como modos de vida mais dignos. Assim este artigo buscou compreender as várias 

dimensões do conceito de desenvolvimento, a partir da segurança alimentar, através do PNAE.  

 
Palavras-Chave: Desenvolvimento-humano, Segurança-alimentar, Sustentabilidade, Políticas-

Públicas. 

 

Abstract 

In general, Human Rights can be understood as those that the individual has, simply because he is a 

human person, due to the importance of his existence, such as: the right to life, the family, food, 

education, work , freedom, sexual orientation and a healthy environment, and for that it is essential to 

deal with sustainability. Today's society needs to create mechanisms for global development based on 

respect for nature, universal human rights, and economic justice. Sustainability seen from a conformity 

between humanity and nature, related to the impact of economic activities on the environment. In this 

way, the search for development permeates human dignity, in what is essential to the human, to food. 

Thus, the search for progress concerns a society and not privileged groups or sectors, it does not occur 

individually and without criteria. In this way, it is necessary to think about new forms and productive 

processes that consider nature as an essential good for human beings, while respecting the dignity of 

the human person. Thinking about sustainability means thinking about a more equitable and 

egalitarian society. From the right to healthier food choices, as well as more dignified ways of life. 

Thus, this article sought to understand the various dimensions of the concept of development, based on 

food security, through the PNAE. 

Keywords: Human-development, Food-security, Sustainability, Public-Policies. 
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1. Introdução 

A ideia de desenvolvimento é comumente atrelada ao montante econômico gerado 

pela produção, seja, industrial, agropecuário, de serviços dentre outras, e representado pelo 

seu Produto Interno Bruto (PIB). No entanto essa ideia por vezes desconsidera os propósitos 

defendidos pelas Nações Unidas quanto ao Direito ao Desenvolvimento, dentre eles fatores 

como o acesso a qualidade do alimento, da água, do ar entre outros, e por consequência a 

qualidade de vida de sua população. Todo e qualquer processo desenvolvimentista deve 

preservar a pessoa humana, como descrita na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento 

Adotada pela Resolução n.º 41/128 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 4 de 

dezembro de 1984:  

 Reconhecendo que a pessoa humana é o sujeito central do processo de 

desenvolvimento e que a política de desenvolvimento deve assim fazer com 

que o ser humano seja o principal ator e beneficiário do desenvolvimento 

(Res. n.º 41/128, ONU, p. 02, 1984). 

 

Tendo em vista os grandes desafios encontrados tanto no âmbito social quanto 

ambiental, se faz necessário desenvolver novos enfoques teóricos e metodológicos buscando a 

superação de visões de desenvolvimento pautada apenas num viés economicista. Essa visão 

baseada apenas na economia revela uma forma deficitária de perceber a complexidade 

socioambiental e cultural que levaram ao agravamento e deterioração do meio ambiente, bem 

como da exclusão social, o que direta e indiretamente acaba por se refletir nas condições de 

saúde da população, conforme texto abaixo: 

Artigo 8.º 1. Os Estados devem pôr em prática, a nível nacional, todas as medidas necessárias 

para a realização do direito ao desenvolvimento e deverão assegurar, nomeadamente, a igualdade de 

oportunidades para todos no acesso aos recursos básicos, à educação, aos serviços de saúde, à 

alimentação, à habitação, ao emprego e a uma justa distribuição dos rendimentos. Devem ser adotadas 

medidas eficazes para garantir que as mulheres desempenhem um papel ativo no processo de 

desenvolvimento. Devem ser levadas a cabo reformas económicas e sociais adequadas a fim de 

erradicar todas as injustiças sociais (Res. n.º 41/128, ONU, p.05, 1984). 

E nesse contexto a ideia de desenvolvimento rural perpassa pela qualidade de vida de 

sua população, pelos meios de produção e consumo. E cabe ao estado, através de suas 

políticas públicas promover ações efetivas para a promoção da qualidade de vida, incluindo a 

alimentação escolar de qualidade, direito que é garantido em constituição. 

O desenvolvimento a partir de uma perspectiva econômica considera quase que 

exclusivamente as relações de mercado e suas variáveis. O que direciona pra um descaso com 
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relação à ética, bem como dos temais sociais e por consequência fortalecendo a desigualdade 

(PANSIERI, 2016). Se fazendo necessário a não idealização de modelos, mas como cita Sen: 

―(...) o objetivo é esclarecer como podemos proceder para enfrentar as questões sobre a 

melhoria da justiça e a remoção da injustiça, em vez de oferecer soluções para questões sobre 

a natureza da justiça perfeita‖ (SEN, 2011, p. 11). 

Nesta perspectiva podemos considerar que o desenvolvimento está bem a quem a 

abordagem econômica, conforme nos apresenta Sachs: ―O desenvolvimento aparece assim 

como um conceito pluridimensional, evidenciado pelo uso abusivo de uma série de adjetivos 

que o acompanham: econômico, social, político, cultural, durável, viável e, finalmente, 

humano‖ (SACHS, 1995, p. 43). 

 

2. Metodologia 

Para construção deste artigo foram realizadas revisões bibliográficas de livros, artigos 

científicos, Leis e Diretrizes brasileiras, bem como de dados disponíveis por órgãos de 

pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dados da Secretaria 

Estadual de Educação (SEED), bem como do Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Econômicos (DIEESE). 

 

3. Resultados/Discussões 

Para uma qualidade de vida é indispensável, a oferta, bem como o acesso de alimentos 

saudáveis. A alimentação saudável enquanto um direito fundamental e acessível a todos, em 

quantidade e qualidade, garantida pela Constituição brasileira (BRASIL, 1988), fazendo parte 

do que se compreende como segurança alimentar. Esse é um direito do brasileiro, um direito 

de se alimentar devidamente, respeitando particularidades e características culturais de cada 

região (BRASIL, 2006).  

Desta forma as inseguranças alimentares e nutricionais podem ser detectadas a partir 

de diferentes tipos de problemas, a falta de acesso, ao alimento por questões econômicas, 

causando a fome, a obesidade, doenças associadas à má alimentação, o consumo de alimentos 

de qualidade duvidosa ou prejudicial à saúde, estrutura de produção de alimentos predatória 

em relação ao ambiente e bens essenciais com preços abusivos e imposição de padrões 

alimentares que não respeitem a diversidade cultural (BRASIL, 2007).  

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) aponta 

em seu relatório para o aumento da fome, no mundo, ao mesmo tempo em que a obesidade, 
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principalmente entre crianças em idade escolar, ou seja, temos um cenário evidente de 

desigualdade social, bem como de uma nutrição inadequada (FAO,2019). 

Nesta perspectiva a FAO (2019), aponta que a fome está aumentando, principalmente 

em países de crescimento econômico lento, principalmente em países que dependem 

economicamente do comércio internacional de commodities, como a América Latina. 

Corroborando com esta ideia Dupas (2007), afirma que há unanimidade entre as organizações 

internacionais que a América Latina, é uma das regiões de maior desigualdade do mundo, 

condições que se observa, pela falta de acesso, ao consumo, a crédito, à educação, saúde e a 

inclusão digital (DUPAS, 2007, p. 83). 

Desenvolver-se numa perspectiva sustentável, respeitando a capacidade da natureza de 

regenerar-se é ter equilíbrio entre os humanos e o meio- ambiente. A busca pelo 

desenvolvimento sustentável, segundo Gregolin:  

 (...) promove o crescimento econômico, confere responsabilidade 

socioambiental valoriza a cultura e as tradições em todos os espaços, 

promove a inclusão social e à garantia dos direitos humanos, 

objetivando uma sociedade mais justa, equitativa e saudável em 

todos os seus aspectos (GREGOLIN et al., 2018, p. 12). 

O Brasil tem vivido momentos, onde fica claro cenário de insegurança alimentar, na 

medida em que se produz muito, no entanto a maior parte desta produção se destina a 

exportação, no qual outros países pagam mais, forçando um aumento interno de preço. 

Produtos considerados essenciais à cesta básica do brasileiro, que conforme dados 

apresentados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos (DIEESE), 

registrou um aumento da cesta básica em 17 em capitais brasileiras, no mês de agosto de 

2020, (DIEESE, 2020). E a consequência é um cenário de insegurança alimentar, que revela, 

o aumento das taxas de pobreza, e por consequência da fome. Hoffmann afirma que ―o 

problema da fome no Brasil não se deve a pouca disponibilidade global de alimentos, mas sim 

à pobreza de grande parte da população‖ (HOFFMANN, 1994, p. 08).  

A pobreza é a maior causa de insegurança alimentar, assim um desenvolvimento 

sustentável, capaz de erradica-la, é crucial para melhorar o acesso aos alimentos. Conflitos, 

terrorismo, corrupção e degradação do meio ambiente também contribuem significativamente 

para a insegurança alimentar (FAO, 1996). Cita Sachs abaixo: 

 

 A distribuição cada vez mais desigual dos frutos dos progressos tecnológico 

e econômico resulta da má organização social e política, não da escassez de 

bens. Aponta para a responsabilidade do poder político, incapaz de assegurar 
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o uso judicioso do poder tecnológico. Estamos aqui no cerne da noção de 

maldesenvolvimento (SACHS, 1995, p. 31). 

 

 Um sistema capitalista onde a capacidade de produzir mais e melhor, não pode ser 

considerada pura e simplesmente progresso, na medida em que causa exclusão e fome, 

conforme cita Dupas:  

 A capacidade de produzir mais e melhor não cessa de crescer e é assumida 

pelo discurso hegemônico como sinônimo do progresso trazido pela 

globalização. Mas esse progresso, discurso dominante das elites globais, traz 

também consigo exclusão, concentração de renda, subdesenvolvimento e 

graves danos ambientais, agredindo e restringindo direitos humanos 

essenciais (DUPAS, 2007, p. 73). 

 

O autor aponta para um cenário de exclusão, concentração de renda, 

subdesenvolvimento, bem como danos ambientais graves (DUPAS, 2007), ou seja, um 

processo produtivo de base capitalista onde a grande meta e alta produtividade, e por 

consequência o lucro, traz um cenário de grande exploração, seja através de mão de obra 

barata, ou pelo esgotamento ambiental, gerando um cenário insustentável. Outro fator que 

contribui para uma insustentabilidade são as visões mecanicistas, individualistas e 

competitivas presentes em nossa sociedade, o homem compreendido como centro de tudo 

(antropocentrismo) (BOFF, 2017; GIL et al., 2019). 

Num cenário de cada vez mais desigualdade, e concentração de renda e por 

consequência poder. Assim para Chomsky, a própria concentração de poder político, se dá 

como causa da desigualdade: ―(...) a riqueza se tornou extremamente concentrada, de forma 

acentuada na faixa do 0,1% da população mais abastada, gerando uma concentração de poder 

político‖ (CHOMSKY, 2017, p. 101). 

A relação com o outro possui valor em si mesmo, ou seja, se trata de um valor 

absoluto. Desta forma a relação do eu com o outro tem fim em si mesmo e não ocorre como 

meio pelo sujeito ético, inferindo desta forma a dignidade da pessoa humana como um todo, e 

não como um objeto ou coisa (PEREIRA, 2018). Assim podemos afirmar que o homem tem 

valor em si mesmo. 

O ser humano compreendido na sua totalidade, confirmado nas palavras de Garcia: ―a 

dignidade da pessoa humana corresponde à compreensão do ser humano na sua integridade 

física e psíquica, como autodeterminação consciente, garantida moral e juridicamente‖ 

(GARCIA, 2004, p. 211). 

Corroborando com o conceito de dignidade humana Sarlet afirma:  
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 A qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o 

faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 

comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 

cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 

existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover 

sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e 

da vida em comunhão com os demais seres humanos (SARLET 2007. p. 62) 

 

Atualmente o Brasil tem vivido momentos, onde fica claro cenário de insegurança 

alimentar na medida em que se produz muito, no entanto a maior parte desta produção se 

destina a exportação, no qual outros países pagam mais, forçando um aumento de interno de 

preço. Produtos considerados essenciais à cesta básica do brasileiro como, por exemplo, o 

arroz, que conforme dados apresentados pelo Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Econômicos (DIESSE), (DIESSE, 2020). E a consequência é um cenário de 

insegurança alimentar, que revela, o aumento das taxas de pobreza, e por consequência da 

fome. 

Desta forma Westphal compreende que é preciso ter responsabilidade para com a vida 

dos seres humanos, principalmente num cenário de grandes avanços tecnológicos, mas que ao 

mesmo tempo ameaçam a própria espécie humana, como cita Westphal: 

 

 A responsabilidade para com o ser humano e a criação é fundamental para 

que se tomem decisões respeitosas diante dos avanços tecnológicos, para que 

estes não se transformem e ameaças à sobrevivência da humanidade. Na 

visão utilitarista, a ciência obedece à lógica da busca frenética por lucro. 

Muitas vezes, o objetivo da ciência é satisfazer as exigências do mercado. 

Não são o bem comum e o ser humano que estão na lista de suas prioridades, 

mas o lucro (WESTPHAL, 2006, p.100). 

 

Afirma que o processo de globalização acelerado, no qual se busca o lucro, provoca 

aexclusão. Assim a globalidade não significa igualdade, a possibilidade de acesso, seja a bem 

essenciais a sobrevivência e dignidade humana como o alimento por exemplo, mas a outros 

bem sejam eles de cunho material, ou social. Como afirma Dupas: ―A globalização não 

amplia os espaços, estreita-os; não assume responsabilidades sociais e ambientais; pelo 

contrário, acumula problemas, transforma-se em sintoma de sobrecarga‖ (DUPAS, 2007, p. 

78). 

Tendo em vista que a dimensão política do ato de alimentar-se, não ocorre 

isoladamente, mas nas relações sociais, perpassando os aspectos econômicos, dos processos 
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produtivos, e como fim último seu acesso este bem essencial a sobrevivência humana, na 

busca por um bem-estar individual, associada à ideia de saúde, a partir da alimentação 

adequada, e analisada na perspectiva ética (ROSENDO et al., 2019). 

Assim numa relação considerada ética, não se pode agir com indiferença a fome 

alheia, nas palavras de Sen: ―(...) necessidade de uma compreensão da justiça que seja 

baseada na realização está relacionada ao argumento de que a justiça não pode ser indiferente 

às vidas que as pessoas podem viver de fato.‖ (SEN, 2011, p. 48). Desta forma se faz 

necessárias políticas públicas efetivas que venham a garantir bem como refletir sobre a 

proteção e respeito ao direito a alimentação, compreendido como direito humano 

fundamental, protegido pelo Estado.  

Na busca pela erradicação da fome no Brasil, a partir da década de 1940, e mais 

evidentemente na década de 1950, principalmente com o médico e sociológico Josué de 

Castro a partir de sua preocupação e evidenciação com o quadro de desnutrição infantil 

presente no Brasil, através da publicação de seu livro: ―Geografia da fome‖ em 1946, se deu 

algumas ações para combater este problema de saúde pública. 

Na década de 1940, o Brasil teve a primeira proposta de oferta de alimentação escolar 

criada pelo Instituto Nacional de Nutrição, a iniciativa não prosseguiu devido à falta de 

recursos financeiros. A partir da década de 1950, foi elaborado o Plano Nacional de 

Alimentação e Nutrição, denominado Conjuntura Alimentar e o Problema da Nutrição no 

Brasil, programa de merenda escolar, de âmbito nacional e de gestão pública, Campanha 

Nacional de Merenda Escolar (CNME), de caráter assistencialista, visava combater a 

desnutrição, atendendo crianças de baixa renda, ao mesmo tempo em que atendia aos 

interesses da indústria, na medida em que absorvia os excedentes produzidos (SILVA et al., 

2018; PAIVA et al., 2016). 

As políticas públicas voltadas para a merenda escolar tiveram dada sua importância na 

década de 1950, como uma forma de reduzir os índices de evasão e repetência, como coloca 

Monteiro: 

 Tanto a aprendizagem escolar, quanto o direito a uma alimentação 

balanceada estão intimamente ligados, ou seja, a importância da 

distribuição da merenda escolar está comprovada em vários estudos 

e pesquisas, uma dessas pesquisas foi realizada e publicada pela 

Universidade Estadual de Campinas, diz que para 50% dos alunos da 

região Nordeste, a merenda escolar é considerada a principal 

refeição do dia (MONTEIRO, 2005, p.33). 
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Assim entende-se que os governos devem garantir a efetivação do direito à 

alimentação para os alunos matriculados nas escolas públicas e filantrópicas de educação 

infantil e de ensino fundamental que constem do censo escolar, realizado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do Ministério da Educação 

(BRASIL, INEP/MEC, 2008), e coordenado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE).   

Em 1979 passou a ser denominado de Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE). A partir da Constituição de 1988, a federação, estado e municípios passaram a serem 

responsáveis pelo custeio, inclusive com previsão orçamentária. Na sequencia em 1990, foi 

publicado o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), corroborando o direito da 

criança e do adolescente a alimentação adequada. 

Em 1994 foi instituída por meio da Lei nº 8.913 (BRASIL, 1994), a descentralização 

das politicas de alimentação escolar, a partir de convênios com municípios, a partir das 

secretarias de Educação, estas passam a desempenhar funções antes exercidas pelo 

gerenciamento do próprio PNAE. Possibilitando as compras institucionais decentralizadas, 

favorecendo pequenas empresas, o comércio local, bem como o pequeno produtor agrícola.   

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, foi possibilitada a maior 

participação da sociedade (BRASIL, 1988), a partir do texto da nova constituição oficializa a 

democracia representativa e participativa, incorporando a participação da 

comunidade/sociedade em geral na gestão das políticas públicas. Com esta nova concepção de 

gestão participativa na década de 1990, foram constituídos os conselhos de controle social. 

A base normativa de sustentação para a garantia da alimentação escolar como um 

direito humano está nos seguintes textos legais da Constituição Federal, nos artigos- art. 208 e 

211 (BRASIL, 1988). Conforme consta abaixo: 

 Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de: VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação 

básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde. Art. 211. A União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração 

seus sistemas de ensino (BRASIL, 1988). 

 

Um dos objetivos desse programa era o estabelecer uma relação dialogada entre a 

sociedade civil e o poder público, possibilitando uma relação direta entre a sociedade e o 

Estado, ou seja, a participação da sociedade. E os Conselhos Alimentares (CAES) puderam 

efetivar esta prática. 
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Segundo o Censo Escolar 2019, o Brasil tem quase 39 milhões de crianças e 

adolescentes matriculados na rede pública de educação básica. As escolas públicas brasileiras 

concentram a grande maioria dos alunos em idade escolar, da Educação Básica. Temos um 

cenário de grande desigualdade social em nosso país. No país cerca de 13,5 milhões de 

pessoas estão em situação de extrema pobreza conforme dados do IBGE (IBGE, 2019).   

Na busca pela garantia a segurança alimentar através do PNAE, podemos compreender 

que as relações se interseccionam, ou seja, passa por um processo Intersetorial. Neste sentido 

Schneider (2011) afirma que: 

 É sabido e reconhecido que se trata de problemas cujas soluções passam pela 

presença direta e proativa do Estado, mas também é igualmente consensual 

que as organizações não governamentais e os atores da sociedade civil 

organizada, assim como o próprio setor privado, não podem ser deixados de 

fora dos processos de discussão, decisão e execução de medidas práticas 

(SCHNEIDER, et al., 2011, p. 182). 

 

Assim se faz necessário respeitar, os aspectos, ambientais, culturais, regionais e 

sociais, na busca pela garantia do direito humano a alimentação. Sendo esta função do Estado 

garantir mecanismos para garanti-la, conforme cita: 

 

 (...) direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de 

qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 

necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de 

saúde que respeitem a diversidade cultural e que seja ambiental, cultural, 

econômica e socialmente sustentáveis (BRASIL, 2006). 

 

Se por um lado a escola, através das políticas públicas governamentais, tem uma 

função essencial, que é a de garantir durante o período escolar, ao menos uma refeição as 

crianças e adolescentes, principalmente as mais vulneráveis, por outro tem uma função 

também primordial no processo educacional, o de educar para a saúde, incentivando, o 

consumo de alimentos adequados nutricionalmente, a cada faixa etária, orientando e claro 

oferecendo alimentação de boa qualidade e principalmente saudável. A escola tem grande 

poder de influência sobre as escolhas dos estudantes, principalmente na formação de hábitos 

alimentares, mais saudáveis. Cabendo a ela a orientação nutricional, conscientização e 

formação de novos hábitos alimentares, priorizando a importância da alimentação saudável, e 

consequentemente mais saúde a nossos alunos. Esta proposta vem reafirmar o previsto na Lei 

n°11.947/2009, em seu Art. 2
o
  São diretrizes da alimentação escolar: 

  II - a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e 

aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema 
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alimentação e  nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na 

perspectiva da segurança alimentar e nutricional (BRASIL, 2009). 

 

A escola através dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a partir da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) apresenta dentro de sua proposta 

temática, a Saúde, através dos temas transversais, abordando alimentação e nutrição. Desta 

forma, a necessidade de se tratar da alimentação saudável em âmbito escolar foi publicada a 

Portaria Interministerial de Nº 1.010, 2006, (BRASIL, 2006) que trata da Instituição das 

diretrizes para a Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas de educação infantil, 

fundamental e nível médio das redes públicas e privadas, em âmbito nacional, conforme 

consta abaixo: 

 Art. 5º Para alcançar uma alimentação saudável no ambiente escolar, devem-

seimplementar as seguintes ações: VII - estimular e auxiliar os serviços de 

alimentação da escola na divulgação de opções saudáveis e no 

desenvolvimento de estratégias que possibilitem essas escolhas; X - 

incorporar o tema alimentação saudável no projeto  político pedagógico 

da escola, perpassando todas as áreas de estudo e propiciando experiências 

no cotidiano das atividades escolares (BRASIL, 2006). 

 

A mudança do hábito alimentar seria possível a partir da integração da nutrição ao 

ensino, representaria uma forma mais eficaz de intervenção nutricional (PIETRUZINSKY et 

al., 2010). A partir do momento em que o aluno adquire clareza do que está comendo, bem 

como do resultado desse consumo para seu corpo, sua saúde, ou seja, através do 

conhecimento alimentar do indivíduo seria de fato um caminho para se alcançar uma mudança 

profunda e consciente. 

Formar para uma nutrição saudável, representaria um processo cognitivo do individuo, 

possibilitando atitudes e comportamentos desejados. A escola a partir do ensino através de 

práticas alimentares habilitaria seus alunos para uma alimentação saudável, ou seja, o 

conhecimento pode mudar hábitos (VARGAS et al., 2007). A escola ao ofertar novas 

informações sobre alimentação e nutrição, auxilia na promoção da ampliação do 

conhecimento individual que poderá resultar em melhorias no comportamento alimentar, do 

aluno favorecendo não só a manutenção como na recuperação do estado nutricional (SILVA 

et al., 2013; TORAL et al.; 2009). 

Desta forma a escola adotando um estilo de vida mais saudável entre as crianças e 

adolescentes seria fundamental para o delineamento adequado de materiais educativos e 

intervenções nutricionais.  Assim a função da escola vai além de ofertar alimentos saudáveis, 

exerce também à função formadora de novos hábitos, novos modos de conceber saúde, 
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promotora de boas práticas, a fim de gerar pessoas mais saudáveis e conscientes do quão 

importante é o papel da escolha certa, da alimentação em nossa vida. A escola representa um 

espaço de formação importante para o desenvolvimento dos indivíduos através de ações de 

melhoria das condições de saúde e do estado nutricional das crianças e dos jovens, pois tem 

abrangência da saúde a partir da educação (SCHMITZ, et al., 2008). 

Ao mesmo tempo segundo Soares e Lazzari (2009), coloca que a escola traz em sua 

matriz curricular conteúdos escassos sobre alimentação escolar, falta informação nos 

materiais didáticos, a falta de capacitação. E em algumas escolas, a preparação do alimento 

pode ser ainda mais comprometida na medida em que se tem falta de estrutura física e 

recursos humanos. 

A alimentação escolar deixa de ter uma função apenas de suprimento nutricional e 

assistencialista como evidenciado principalmente nas décadas de 1940 e 1950 pelas políticas 

públicas, e passa nesta conjuntura a ter papel formativo, ou seja, educação para uma boa 

alimentação e por consequência boa saúde. Neste contexto a educação nutricional é um 

processo de formação de longo prazo, ou seja, deve ocorrer de forma contínua (RODRIGUES 

et al., 2008). Assim a escola numa perspectiva de formação integral, através das várias 

possibilidades metodológicas de ensino aprendizagem, pode capacitar o individuo a escolhas 

nutricionais saudáveis (COSTA et al., 2001). E através do conhecimento podem-se criar 

mecanismo para escolhas adequadas, possibilitando qualidade de vida, e bons hábitos 

alimentares que seguiram para a vida adulta. 

4. Considerações Finais 

Apesar do Brasil, ser considerado um dos grandes produtores agrícolas do mundo, este 

não está fora do mapa da fome, tendo em vista a desigualdade social, a alta concentração de 

renda, gerando a falta daquilo que é essencial ao homem o alimento. E mesmo para o que tem 

acesso nem sempre o alimento, é de fato saudável. Contudo, pensar em desenvolvimento, a 

partir de métricas padronizadas, não inclui as particularidades, não inclui sonhos, não define o 

que as pessoas são de fato enquanto humanos, ao contrario desumaniza. 

Desta forma podemos considerar que o PNAE, contribui para a erradicação da fome de 

nossos escolares, mas também busca a qualidade de vida, e a partir do currículo formar 

pessoas conscientes, garantindo sua liberdade, a partir de escolhas alimentares corretas e 

coerentes, na qual sua legislação se apoia em elementos de construção social, bem como de 

promoção à sustentabilidade e desenvolvimento regional, principalmente o rural.  
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Podemos aferir que o PNAE, contribui para a segurança alimentar do país, 

combatendo a fome de nossos escolares, principalmente no Brasil, que apesar da grande 

produção alimentícia, apresenta politicas públicas que buscam combater a pobreza e 

desigualdade social, mas que ainda se mostram insuficientes, a grande população, garantir o 

alimento as pessoas é garantir minimante sua dignidade de ser humano. 
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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo descrever e analisar a experiência da agroindústria agroecológica 

do grupo auto-organizado de mulheres intitulado As Camponesas do Assentamento Florestan 

Fernandes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), no estado do Espírito Santo, 

discutindo se existe a possibilidade de uma agroindustrialização contra hegemônica. Diante da 

globalização do capital e das diversas formas de exploração impostas em todo o mundo, os 

movimentos camponeses enfrentam o grande desafio de desenvolver estratégias que rompam o 

corporativismo da atual conjuntura, ganhando apoio da sociedade e permitindo a reprodução social do 

campesinato. Sendo assim, seria possível uma agroindustrialização que não seja de viés capitalista? 

Até que ponto essas formas de produção seriam diferentes? Ao longo da pesquisa, foi possível 

concluir que a agroindústria agroecológica representa a construção de novas formas de relações sociais 

e produtivas a partir do momento que propõe uma base alimentar mais saudável, podendo influenciar 

diretamente na construção de novas formas de consumo que permitam uma relação mais harmoniosa 

com a cultura, com o meio ambiente, com a economia e entre as pessoas. 

 
Palavras-Chave: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST); 

Agroindustrialização; Agroecologia; Tecnologia Social; Mulheres. 

 
Abstract 

This article aims to describe and analyze the experience of the agroecological agro-industry of the 

self-organized group of women entitled The Peasants of the Florestan Fernandes Settlement of the 

Landless Workers Movement (MST), in the state of Espírito Santo, discussing whether there is a 

possibility of agroindustrialization against hegemony. In the face of the globalization of capital and the 

various forms of exploitation imposed worldwide, the peasant movements face the great challenge of 

developing strategies that break the corporatism of the current conjuncture, gaining support from 

society and allowing the social reproduction of the peasantry. So, would agroindustrialization be 

possible without a capitalist bias? How different would these forms of production be? Throughout the 

research, it was possible to conclude that the agroecological agroindustry represents the construction 

of new forms of social and productive relations from the moment that it proposes a healthier food 

base, being able to directly influence the construction of new forms of consumption that allow a more 

harmonious with culture, with the environment, with the economy and among people. 

 
Keywords: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST); Agroindustrialization; 

Agroecology; Social Technology; Women. 
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1. Introdução 

O artigo que aqui se apresenta é fruto de uma dissertação de caráter qualitativo 

realizada com um grupo de mulheres do Assentamento Florestan Fernandes, localizado no 

estado do Espírito Santo e coordenado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST). O trabalho reflete sobre a possibilidade de um processo de agroindustrialização contra 

hegemônico. Além disso, esta pesquisa de mestrado procurou englobar a perspectiva de 

gênero, já que se trata de um coletivo auto-organizado por mulheres do MST criado em 2011. 

Tendo isto em conta, busca-se refletir se a agroecologia aplicada em assentamentos rurais da 

reforma agrária pode ser considerada uma tecnologia social capaz de promover 

transformações que promovam um caminho para o desenvolvimento sustentável através de 

um modelo de agroindustrialização de viés não capitalista, ou seja, um modelo diferente do 

proposto pelo agronegócio. 

O agronegócio é um modelo pautado na produção de commodities para exportação. 

Isto implica o cultivo de monoculturas e o uso massivo de agrotóxicos, comprometendo a 

biodiversidade, o direito à soberania e à segurança alimentar. Além disso, o agronegócio 

também traz graves consequências como a concentração de terras e a mecanização do 

trabalho, fatores responsáveis pela desigualdade social no meio rural. Para reverter esse 

quadro, é de suma importância não apenas combater a desigualdade de acesso à terra 

mediante a implementação da Reforma Agrária, como também repensar a tecnologia 

empregada na agricultura moderna, dando suporte para iniciativas pautadas na agroecologia. 

Assim sobre a diferenciação entre agroecologia e agronegócio, Costa Neto (2008) 

destaca: 

Agroecologia e agronegócio tornam-se incompatíveis quando se constata que a 

agroecologia desde a fase de transição tecnológica até seu pleno amadurecimento 

social produtivo, em situações concretas, prevê uma política de entrelaçamento 

produtivo-cultural com a produção familiar camponesa e visa continuadamente a 

sustentabilidade socioambiental (COSTA NETO, 2008, p. 72). 

A agroecologia é considerada não somente um campo científico, quanto uma prática 

tecnológica e um movimento social, constituindo um novo paradigma científico capaz de 

promover o desenvolvimento rural sustentável e a reprodução social do campesinato (LIMA; 

JESUS, 2017). 
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Já a Tecnologia Social (TS) pode ser definida como um método ou instrumento capaz 

de solucionar algum tipo de problema social e que atenda aos quesitos de simplicidade, baixo 

custo, fácil aplicabilidade, reprodução e geração de impacto social (DAGNINO, 2013). 

Portanto, a TS e a Agroecologia apresentam convergências na medida em que 

propõem transformações na estrutura da sociedade, alterando a visão mecanicista que domina 

a ciência, através da valorização de aspectos humanos, éticos e ambientais. Jesus (2014) 

reforça a interface entre TS e Agroecologia afirmando que ambas realizam a crítica à 

tecnologia convencional pautada pela racionalidade tecnocientífica hegemônica, orientando-

se por uma perspectiva mais sustentável e menos prejudicial ao planeta e ao ser humano, e 

apontando para outra racionalidade, permeada por valores sociais como solidariedade, 

cooperação e autonomia (JESUS, 2014, p. 209). 

Como a pesquisa se trata de um grupo de cooperação liderado por mulheres é 

fundamental compreender as contradições enfrentadas pelas trabalhadoras rurais assentadas e 

militantes do MST que se engajam na participação de grupos de cooperação voltados para a 

produção. O fato de serem mulheres envolvidas na luta pela terra não descaracteriza que estas 

também são mulheres inseridas na realidade do mundo capitalista, cuja sociedade tem como 

base o machismo, o patriarcado, as desigualdades sociais e a divisão sexual do trabalho. 

Assim, as mulheres camponesas também estão submetidas às opressões de gênero 

(SILIPRANDI, 2015). Embora a agroecologia e a agricultura familiar sempre tenham tido a 

participação significativa das mulheres, o trabalho feminino dedicado à agroecologia e à 

agricultura familiar é invisibilizado, sendo assim o apoio organizativo de mulheres possibilita 

o acesso a recursos produtivos como terra, crédito e formação técnica, fazendo com que estas 

tenham condições de desenvolver de forma mais adequada suas capacidades (PACHECO, 

2002). 

Portanto, integrar um coletivo de mulheres passa a ser uma ferramenta de 

fortalecimento, empoderamento e emancipação feminina, na medida em que estas mulheres 

adquirem mais autonomia. A auto-organização se apresenta como uma ferramenta 

fundamental para a formação política das mulheres, impulsionando a participação das mesmas 

nos espaços políticos em todas as instâncias. Em vista disso, fica evidente que não existe 

agroecologia sem feminismo. Por isso, o reconhecimento do protagonismo feminino é 

imprescindível tanto para a agricultura familiar quanto para a implementação de um processo 

de desenvolvimento rural justo e sustentável (LIMA; JESUS, 2017). 
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2. Metodologia 

A presente pesquisa tem caráter qualitativo. Segundo Silva e Menezes (2005), o foco 

deste tipo de pesquisa é o processo e seu significado, ou seja, o principal objetivo é a 

interpretação do fenômeno e dos sujeitos sociais envolvidos no estudo. A proposta foi 

entender e descrever os modelos agrícolas que se contrapõem, ou seja, o agronegócio e a 

agroecologia, para posteriormente realizar uma análise da experiência escolhida avaliando os 

processos presenciados. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de 

compreender as etapas do processo de agroindustrialização e a legislação pertinente para que 

o tema fosse tratado com mais profundidade. 

A pesquisa de campo permitiu maior aproximação com o tema, com as trabalhadoras 

rurais, com o universo e visões de mundo dos sujeitos envolvidos, concepções acerca da 

agroindustrialização e da realidade dos assentamentos. A visita ocorreu em julho de 2019, no 

período de uma semana. Dessa forma, foi possível entender melhor a rotina de trabalho do 

grupo e conhecer a história dessas mulheres que se confunde com a história do assentamento 

Florestan Fernandes, já que são mulheres forjadas na luta pela terra. As informações foram 

coletadas com base em um roteiro de observação e um breve questionário. O roteiro de 

observação e as entrevistas buscaram abarcar questões acerca de tecnologia, 

agroindustrialização e agroecologia. Além disso, houve o acompanhamento remoto das 

atividades da agroindústria e conversas pelas redes sociais ao longo do ano. Também foram 

enviadas algumas perguntas para o Setor de Produção do MST-RJ com a finalidade de melhor 

compreender o projeto de agroindustrialização do Movimento e a visão a respeito da 

agroecologia. 

 

3. Resultados/Discussões 

O assentamento Florestan Fernandes, conquistado na luta pela reforma agrária em 

2003 pelo MST, possui cerca de 380 ha e fica localizado entre os municípios de Guaçuí e São 

José do Calçado, na divisa entre Espírito Santo e Rio de Janeiro, às margens do Rio 

Itabapoana. Este assentamento é resultado da mobilização de diversas famílias militantes do 

MST que iniciaram a ocupação na fazenda Castelo I e II. Porém ao longo do árduo processo 

de ocupação e acampamento, muitas famílias não conseguiram se manter na luta até a fase de 

entrega dos lotes. Segundo as Camponesas, atualmente 33 famílias residem no Florestan 

Fernandes, totalizando cerca de 120 pessoas na comunidade. 
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A formação original das Camponesas era composta por sete mulheres, atualmente 

fazem parte do coletivo,sete mulheres e dois homens que dão suporte à produção. Todos 

unidos pelo objetivo em comum de trabalharem em uma agroindústria pautada nos princípios 

da agroecologia. Tudo começou quando as mulheres do assentamento participaram de um 

curso sobre plantas medicinais oferecido pela UFES de Alegre, em 2011. Depois, houve outro 

curso de capacitação pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, de dois anos 

de duração, em diversos meios de produção, empreendedorismo e associativismo, entre os 

quais, a fabricação de polpa de frutas, pães e biscoitos. 

Após o término deste curso, cinco mulheres se sentiram motivadas a continuar o 

trabalho na produção de pães para a merenda escolar municipal via Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE). As interessadas enfrentaram diversos desafios tais como a 

regularização sanitária, a restauração do local onde se encontra a produção e, posteriormente, 

a conquista de maquinário especializado para a produção de pães. As trabalhadoras relataram 

que no início foi muito difícil, pois não havia maquinário e produzir mais de 400 pãezinhos 

manualmente era muito cansativo. No entanto, mesmo diante de todos os entraves não 

desistiram e permaneceram no projeto. 

No dia 25 de março de 2018, o MST inaugurou simbolicamente a agroindústria de 

polpas de fruta do grupo de cooperação ―As Camponesas‖. A inauguração foi parte da 

comemoração de 21 anos do MST na regional José Marcos de Araújo. O projeto foi apoiado 

pelo Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar (Funsaf), construído a partir de uma 

articulação do MST, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES). Demonstrando a demanda dos assentamentos por uma política pública de 

financiamento de projetos estruturantes, como o da agroindústria As Camponesas. A 

inauguração foi simbólica, porque somente em junho de 2019, o MAPA concedeu a liberação 

para a agroindústria realizar suas atividades. 

A agroindústria foi uma conquista das Camponesas, sendo também um instrumento de 

desenvolvimento para todo o assentamento Florestan Fernandes. ―Esse espaço não é só para 

as Camponesas em si. É também a busca de melhorar condições financeiras dos assentados e 

dos pequenos produtores rurais da redondeza‖ (As Camponesas, entrevista, julho de 2019), 

disse uma das Camponesas que após tantos anos de luta, encarando essa conquista como uma 

grande vitória. A agroindústria das Camponesas constitui assim, mais um importante passo na 

construção da Reforma Agrária Popular por meio do trabalho no campo com as famílias 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

812 

produzindo alimentos saudáveis e preservando o meio ambiente, gerando inclusão 

socioeconômica.  

O grupo espera que a agroindústria possibilite o maior proveito das frutas produzidas 

na região, fomentando a produção e comercialização dos produtos da Reforma Agrária e da 

agricultura familiar. Há cerca de 8 anos, os principais canais de comercialização das 

Camponesas são os Projetos Institucionais da grade do Governo de incentivo à Agricultura 

Familiar, tais como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa de Compra 

Direta de Alimentos (CDA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

Segundo depoimentos, tais programas foram fundamentais para a aquisição do projeto da 

agroindústria e para o equilíbrio entre o trabalho no lote e no beneficiamento. Dentre os 

Programas do Governo, o PNAE é o de maior relevância para as Camponesas, porque as 

chamadas públicas são anuais.  Para complementar a renda, o coletivo também participa de 

feiras e do Armazém do Campo.  

Entre janeiro e fevereiro de 2020, o grupo participou da Chamada Pública do PNAE 

para atendimento à demanda do município de Guaçuí. Quando há possibilidade, o grupo 

também procura acessar a Chamada do Município de São José do Calçado, já que o 

assentamento Florestan Fernandes fica na divisa.  

Sobre o ritmo de trabalho, as Camponesas ainda não perceberam grandes mudanças na 

jornada de trabalho, pois o trabalho na agroindústria ainda é muito recente e, 

consequentemente, a produção ainda está em pequena escala. Para cumprir a demanda do 

PNAE, as Camponesas costumam se reunir diariamente durante todo o dia. As atividades 

costumam encerrar ao escurecer, por volta das 17 horas. O grupo também se organiza para a 

produção das geleias e licores, que são comercializados com maior frequência, mas 

enfatizaram que não há problemas referentes à organização do trabalho. As integrantes se 

comunicam e fazem sua escala de acordo com a disponibilidade, conciliando os trabalhos 

doméstico e em seus lotes. 

O grupo de mulheres relata que o espaço da agroindústria além de um espaço de 

produção, se tornou um espaço de convivência e de compartilhamento entre as integrantes o 

que torna a rotina mais prazerosa e o fardo das tarefas diárias mais leve. Todas descrevem sua 

trajetória com muito orgulho, enfatizando que o trabalho na agroindústria é uma ferramenta 

de empoderamento e emancipação feminina. No início nem todos os maridos apoiavam, mas 

depois surgiu o reconhecimento do protagonismo feminino nesse trabalho, cujo processo foi 

(e ainda é) bem árduo (MOURA, 2020).  



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

813 

Notou-se que não há muito interesse entre os jovens em participar das atividades no 

assentamento, incluindo o trabalho na agroindústria. Todos os integrantes da agroindústria 

apresentam mais de 50 anos, portanto seria ideal encontrar maneiras de integrar a juventude 

nas atividades a fim de compartilhar conhecimento e rejuvenescer as atividades produtivas, o 

que contribui para a perpetuação do projeto. Um fator que dificulta a comercialização e 

também pode estar relacionado com a ausência da participação juvenil, é o fato de não haver 

um canal de comunicação direta entre os consumidores e as Camponesas, pois as agricultoras 

não possuem expertise para lidar com as redes sociais e não há ninguém no assentamento 

interessado em realizar essa assessoria, o evidencia mais uma vez a importância da assistência 

técnica e extensão rural (ATER). Adicionado a isso, o sinal de internet e telefonia não 

funcionam tão bem no local, por se tratar de uma área rural.  

Dessa forma, a pesquisadora começou a gerenciar uma página do grupo em duas redes 

sociais, com o intuito de otimizar as vendas e compartilhar a história de vida dessas mulheres, 

uma no Facebook (Agroindústria das Camponesas) e outra no Instagram 

(@agroindustriadascamponesas). 

 

4. Considerações Finais ou Conclusão 

A pesquisadora vivenciou a rotina de trabalho do grupo auto-organizado tanto em seus 

lotes individuais quanto no trabalho coletivo. Além disso, foi possível realizar o 

acompanhamento remoto de diversas atividades tais como feiras, eventos externos e encontros 

realizados no próprio assentamento. Diante da experiência vivenciada, observou-se uma 

relação diferenciada entre as trabalhadoras e os recursos naturais utilizados no 

beneficiamento, já que a agroindústria tem como base os princípios da agroecologia. Todos os 

produtos são feitos com as frutas produzidas no próprio assentamento, ou compradas de 

produtores locais o que incrementa o mercado interno, sem o uso de agrotóxicos e respeitando 

os fundamentos da agroecologia, incluindo a compostagem dos resíduos orgânicos gerados no 

processo. Ao longo da pesquisa ficou claro que o modelo de agroindustrialização proposto 

pelo MST visa romper com a lógica hegemônica em vários aspectos. Primeiro, devido à 

apropriação dos meios de produção pelas trabalhadoras e trabalhadores envolvidos no 

processo, fazendo com que estes tenham autonomia, o que amplia os ganhos sociais e 

econômicos. Existe uma visão holística do trabalho realizado, evitando assim que este seja 

alienado. Depois, pela forma como a natureza e os alimentos são vistos pelo coletivo, estando 

intrinsecamente relacionados ao modo de vida camponês. Entretanto, o grupo estudado faz 
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uma diferenciação entre o beneficiamento realizado para a produção de geleias e panificados e 

o beneficiamento realizado para a produção de polpas de frutas, pois apenas o último é visto 

como agroindustrialização pelo grupo. Dessa forma, ainda se faz necessário desmistificar ou 

talvez ampliar o conceito de agroindustrialização nos assentamentos rurais. 

A pesquisadora propôs como produto final do mestrado profissional, a criação e a 

gestão de duas redes sociais para facilitar a comunicação entre o grupo de cooperação e seus 

consumidores. Também surgiu a demanda de criação de um portifólio que está em fase de 

elaboração. 

A remuneração dessas mulheres é um diferencial para a qualidade de vida de suas 

respectivas famílias assim como para todo o assentamento, sendo assim além de tentar romper 

com a acumulação capitalista e o processo de produção de mais-valia, a construção coletiva 

dessas mulheres representa um passo importante tanto na luta contra o agronegócio quanto no 

rompimento da divisão sexual do trabalho, mostrando que as trabalhadoras não estão 

vinculadas apenas à esfera da reprodução e do trabalho doméstico. O reconhecimento do 

protagonismo feminino dessas mulheres forjadas na luta pela terra, é imprescindível para 

alavancar esse e outros projetos de agroindustrialização que não sejam de viés capitalista, 

servindo tanto como motivação para que As Camponesas continuem a empreitada quanto 

como inspiração para outras trabalhadoras e trabalhadores rurais. 

Foi possível concluir que a agroindústria agroecológica é uma forma de construir a 

resistência nos assentamentos, representando novas formas de relações sociais e produtivas a 

partir do momento que propõe uma base alimentar mais saudável, podendo influenciar 

diretamente na construção de novas formas de consumo que permitam uma relação mais 

harmoniosa com a cultura, com o meio ambiente, com a economia e entre as pessoas. 
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Área Temática 4: Agroecologia, Agricultura Familiar Camponesa e Soberania Alimentar 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

A agricultura familiar é a base da formação social e econômica da região Oeste do Paraná. A gerência 

da maioria das propriedades é feita pela própria família e o trabalho também. Porém, muitas dessas 

pequenas propriedades gerenciadas por agricultores familiares, são incapazes de produzir o suficiente 

para garantir meios de subsistência para as famílias. Entre as diversas possibilidades que se 

manifestam no espaço rural visando à complementação de renda nas unidades familiares de 

produção, encontramos as atividades associadas à prática do turismo rural. Nesse sentido o 

presente trabalho tem por objetivo analisar a vivência na propriedade da família Rustich, sob a 

ótica do Desenvolvimento Rural Sustentável, conceituando a Pluriatividade na Agricultura Familiar, 

através da inserção do Turismo Rural na Agricultura Familiar (TRAF). A propriedade da família 

Rustich, é voltada pra produção de morangos de forma orgânica e a inserção do turismo rural na 

agricultura familiar vem sendo considerado uma das grandes alternativas de emprego e renda para a 

família, que através da pluriatividade, vem propiciando além de benefícios econômicos, práticas 

voltadas a preservação ambiental, ofertando alimentos livre de agrotóxicos e com valor nutritivo para 

os clientes e visitantes do município e região.  

 

Palavras-Chave: Sustentabilidade, Agricultura, Rural. 

 
Abstract  

Family farming is the basis of social and economic formation in the West of Paraná. Most of the 

properties are managed by the family and the work is done. However, many of these small properties, 

managed by family farmers, are unable to produce enough to ensure livelihoods for families. Among 

the various possibilities that are manifested in the rural space in order to supplement income in family 

production units, we find activities associated with the practice of rural tourism. In this sense, the 

present work aims to analyze the experience in the property of the Rustich family, from the 

perspective of Sustainable Rural Development, conceptualizing Pluriativity in Family Agriculture, 

through the insertion of Rural Tourism in Family Agriculture (TRAF). The property of the Rustich 

family, is geared towards the production of strawberries organically and the insertion of rural tourism 

in family farming has been considered one of the great alternatives of employment and income for the 
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family, which through pluriactivity, has been providing besides economic benefits , practices aimed at 

environmental preservation, offering food free of pesticides and with nutritional value for customers 

and visitors of the city and region. 

 
Key words: Sustainability, Agriculture, Rural. 

 

 

1. Introdução 

Muito tem se discutido na atualidade sobre o papel e a importância da agricultura 

familiar e do pequeno produtor rural no cenário da agricultura brasileira. A agricultura 

familiar é um segmento produtivo que vêm adquirindo grande importância social, política e 

acadêmica, considerando-se, como agricultura familiar a propriedade em que a gestão e o 

trabalho, ou seja, os meios de produção pertencem à família, em uma área relativamente 

pequena ou média, sendo que a renda é predominantemente oriunda de atividades 

agropecuárias.  

Dentro do cenário agrícola, ressalta-se que a agricultura familiar é um dos segmentos 

que pode ser fundamental para a produção de alimentos para a sociedade. Estima-se que cerca 

de 70% da alimentação do brasileiro provenha da agricultura familiar, segundo a FAO (2014). 

Porém, muitas dessas pequenas propriedades gerenciadas por agricultores familiares, são 

incapazes de produzir o suficiente para garantir meios de subsistência para as famílias, mesmo 

que os dados demonstrem rendimentos e volume de produção significativos.  

Deste modo, surge um novo fenômeno no qual os componentes de uma unidade 

familiar executam diversas atividades com o objetivo de obter uma remuneração pelas 

mesmas, através de iniciativas centradas na própria exploração da propriedade, tais como o 

turismo rural, agroturismo, artesanato e diversificação produtiva – que conjuntamente 

impliquem no aproveitamento das potencialidades existentes na propriedade e/ ou em seu 

entorno (ANJOS, 2003). 

Entre as diversas possibilidades que se manifestam no espaço rural e que tem sido 

estudada nos últimos tempos, visando a complementação de renda nas unidades familiares de 

produção, encontramos as atividades associadas à prática do turismo rural, que vem se 

expandindo cada vez mais no território brasileiro. 

 A agricultura familiar é a base da formação social e econômica da região Oeste do 

Paraná. A gerência da maioria das propriedades é feita pela própria família e o trabalho 

também, podendo haver contratação de mão de obra esporadicamente, mantendo a atividade 

agrícola como a principal fonte de renda.  
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A propriedade da família Rustich localizada na Macrorregião Oeste, voltada à 

produção de morangos orgânicos, trata-se de um modo de produção que alia a agricultura 

familiar sustentável e o turismo rural, fazendo parte do Grupo do Circuito Turístico do 

Caminho do Colono. As atividades associadas ao turismo rural na propriedade têm 

contribuído para a complementação da renda familiar, pois o seu incremento gera além de 

valores, a divulgação dos produtos oriundos do beneficiamento do morango, tais como geleias 

e licores produzidos na propriedade. 

Neste sentido, a presente pesquisa analisou a vivência na propriedade da família 

Rustich, sob a ótica do Desenvolvimento Rural Sustentável, conceituando a Pluriatividade na 

Agricultura Familiar, através da inserção do Turismo Rural na Agricultura Familiar (TRAF). 

 

2. Metodologia 

A presente pesquisa utiliza-se quanto aos seus objetivos de procedimento exploratórios 

e descritivos com abordagem qualitativa. Exploratório visto que há pouco conhecimento no 

que diz respeito da agricultura familiar associada ao turismo rural, possibilitando maior 

aproximação com o cotidiano e as experiências vividas pelos próprios sujeitos. Pesquisas 

descritivas costumam se apoiar em estatística descritiva para descrever a população, 

fenômeno ou relacionar as variáveis instituindo descrições de determinada população ou 

fenômeno (GIL, 2002). 

De acordo com Gephart (2004), a pesquisa qualitativa fornece uma narrativa da visão 

da realidade dos indivíduos, dando ênfase ao detalhes situacionais, permitindo a descrição dos 

processos. 

Essa pesquisa foi realizada na propriedade da família Rustich, localizada na 

comunidade rural Linha Bellon, localizada no município de Serranópolis, Macrorregião Oeste 

do Estado do Paraná. A propriedade da família Rustich, é voltada pra produção de morangos 

de forma orgânica. Além da produção de morangos, a Propriedade do senhor Rustich faz parte 

das atividades de turismo rural de Serranópolis (Grupo do Circuito Turístico Caminho do 

Colono), oferecendo almoços, café da manhã e lanches para grupos pequenos. No Circuito 

Sabiá cada propriedade que faz parte do roteiro tem a finalidade de oferecer um produto ou 

seja, uma prestação de serviço diferenciada das demais. Os dados descritos foram obtidos pela 

realização de uma visita in loco na propriedade para entrevistar os proprietários, por meio de 

um questionário informal. 
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3. Resultados/Discussões 

A propriedade da Família Rustich compreende uma área de dois alqueires, contando 

com uma infraestrutura de sete estufas que totalizam 2.500 m
2
, todas destinadas a produção 

orgânica de morangos. Também apresenta na propriedade áreas naturais, como rios, matas, 

trilhas, etc. (FIGURA 1). 

Figura 1 - Estrutura e ambientes da propriedade da Família Rustich - D' Mary Morangos 

 

 

O meio de produção caracteriza-se exclusivamente pela Agricultura Familiar, na qual 

os únicos membros da família que trabalham na propriedade é o casal, sendo contratado por 

tempo temporário de dois a três funcionários em época de colheita. Os funcionários são 

contratados por diárias e auxiliam além da colheita, na embalagem dos morangos. 

A entrega dos morangos ocorre diariamente para clientes do município de 

Serranópolis e municípios lindeiros. Também vendem os morangos in natura para quem for 

até a propriedade. Além dos morangos, a proprietária produz geléia e licor de morango para 

comercialização ou uso nos cafés e lanches ofertados a grupos que visitam a propriedade 

(FIGURA 2). 
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Por se tratar de uma produção livre de agrotóxicos, ou seja, 100% orgânica, existe uma 

preocupação por parte dos proprietários com as questões ambientais e a saúde dos 

consumidores.  

Figura 2 - Produtos produzidos e comercializados na propriedade - Morangos in natura, 

geleias e licores 

 

 

Os únicos produtos utilizados para o controle de fungos nas mudas de morango são 

produtos de elaboração própria ou adquiridos de empresas voltadas ao cultivo de produtos 

orgânicos. A agricultura orgânica pode ser compreendida como um sistema de produção 

alheio ao uso de fertilizantes sintéticos, agrotóxicos, reguladores de crescimento e aditivos 

sintéticos para a alimentação animal. Este modo de produção sempre procura um meio 

biologicamente natural para manter a produtividade sem prejudicar o ambiente (AAO, 2011). 

A senhora Rustich afirma que ―é gratificante comercializar um produto livre de 

agrotóxicos e que a mais de 20 anos investem em diferentes manejos para superar os 

problemas relacionados a doenças e possíveis pragas da cultura, sendo compensador ofertar 

para a comunidade um produto de qualidade‖. Essa fala nos permite identificar um sentimento 
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de apego dos proprietários em relação às sua propriedade, utilização mais consciente da terra 

por meio da utilização de insumos limpos, a oferta de produtos saudáveis e de elevado valor 

nutricional, isentos de qualquer tipo de contaminantes que ponham em risco a saúde do 

consumidor, do agricultor e do meio ambiente. 

Embora nos últimos anos a produção supere 5 mil kg de morangos por safra, os custos 

com produção, mão de obra externa e compra das mudas importadas do Chile, não traz 

ganhos significativos para subsistência da família. 

Diante disso, os proprietários optam por outras atividades não-agrícolas como formas 

complementares de obtenção de renda na propriedade, inserindo assim, mecanismos de 

pluriatividade. Segundo Schneider (2003), a pluriatividade permite conceituar a propriedade 

como uma unidade de produção, não exclusivamente baseada em atividades agrícolas, são 

unidades que alocam trabalho em diferentes atividades, além da agricultura familiar. 

Mediante a necessidade e as condições ofertadas pela localização da propriedade que 

está inserida nas proximidades do Parque Nacional do Iguaçu e antiga Estrada do Colono, 

tendo uma área de vegetação com trilhas que permitem passeios na natureza, uma opção 

viável foi a inserção do Turismo Rural na propriedade. 

Com a oferta do Turismo Rural, o agricultor familiar tem um acréscimo de receita na 

troca de atividades ligadas a alimentação, cultura e lazer. Pode ainda comercializar 

diretamente sua produção com os visitantes. Ao apropriar-se da cultura local e do ambiente 

natural para vendê-los em forma de produtos turísticos, os proprietários valorizam seus modos 

de vida e conservam os recursos naturais.  

De acordo com o Ministério do Turismo — MTur — (2003), a atividade turística 

desenvolvida pelos produtores familiares rurais, é conceituada de Turismo Rural na 

Agricultura Familiar — TRAF, entendida como a atividade turística que ocorre na unidade de 

produção dos agricultores familiares que mantêm as atividades econômicas típicas da 

agricultura familiar, dispostos a valorizar, respeitar e compartilhar seu modo de vida, o 

patrimônio cultural e natural, ofertando produtos e serviços de qualidade e proporcionando 

bem-estar aos envolvidos. 

Ao participar das atividades relacionadas ao Turismo Rural os proprietários ofertam a 

grupos de visitantes, através de agendamento prévio, cafés, lanches, almoços (FIGURA 3). 

Participam ainda de eventos relacionados ao Turismo Rural, tais como Caminhada pela 

Natureza, Festival do Morango, Cavalgadas, sendo um dos pontos de encontro ou parada a 

propriedade. 
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Os produtos fabricados pela senhora Rustich, também são adquiridos pelos visitantes, 

que demostram muito apreço pelos licores de geleias de morango. Todas os serviços ofertados 

em visitas a propriedade geram além da renda, a divulgação dos produtos e da qualidade dos 

morangos produzidos, pois são consumidos in natura, na forma de suco natural ou receitas 

consumidas durante as refeições. 

Segundo Scheneider (1999) a diversificação das fontes de renda e a combinação de 

atividades agrícolas e não-agrícolas tem possibilitado à população do meio rural elevar seu 

poder aquisitivo.  

 

Figura 3 - Turismo Rural na Agricultura Familiar - TRAF, na propriedade da Família Rustich 

- D' Mary Morangos  

 

 

Além dos benefícios econômicos, socioculturais e ambientais citados, destacamos que 

os mecanismos de pluriatividade possibilitam a inserção competitiva de pequenas 

propriedades no mercado. 

Além dos pontos positivos destacados, a oferta do Turismo Rural requer alguns 

cuidados e adaptações, pois tem que oferecer atrativos a mais que uma propriedade comum. 

Ao abrir as portas da propriedade para receber praticamente todos os dias pessoas diferentes 
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dentro do seu recinto, requer se adequar as exigências buscando a valorização de seus 

aspectos naturais e a manutenção da produção agrícola familiar, se torna importante para a 

disseminação da imagem do espaço rural e natural (RODRIGUES, 2001).   

Mediante ao exposto a rede TRAF, podemos afirmar que o turismo rural tem como 

principal objetivo melhorar as condições de vida das populações rurais, visando ampliar a 

renda familiar, contribuindo para a manutenção das famílias rurais no campo e para sua 

qualidade de vida, proteção ambiental e da valorização cultural local. 

A propriedade da família Rustich, conhecida por D‘Mary Morangos, preocupa-se tanto 

com as questões voltadas a comercialização dos seus produtos, mas também com todas as 

questões que permeiam a oferta do Turismo Rural, apreciando os cuidados ambientais e 

culturais da agricultura familiar. 

 

4. Considerações Finais ou Conclusão 

O presente artigo buscou apresentar a agricultura familiar e o turismo rural através das 

experiências vivenciadas na propriedade da família Rustich, buscando dar ênfase a aplicação 

da pluriatividade como mecanismos de complementação de renda.  

O turismo rural na agricultura familiar vem sendo considerado uma das grandes 

alternativas de emprego e renda para as famílias rurais propiciando uma imersão cultural, 

social, territorial e principalmente ambiental, propondo pensar o ambiente em que se vive de 

forma simples e sustentável. 

As práticas vivenciadas na propriedade são de extrema importância para melhorar 

compreensão dos fatores relacionados a agricultura familiar, visto que oportuniza aos 

visitantes vivenciarem aspectos do cotidiano da vida rural na propriedade, além de possibilitar 

o contato com a natureza e dessa forma, desenvolver a sensibilidade dos cuidados com o meio 

ambiente. 
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Resumo 

O objetivo deste trabalho foi analisar o comportamento da vegetação na localidade do município de 

Ananindeua – PA, através do índice de vegetação da diferença normalizada (NDVI) para a análise de 

geoprocessamento foi utilizado satélite Landsat 8 sensor OLI cena - 223/061 de 06/07/2017, sensor 

espectral OLI (Operation Land Imager) e termal TIRS (ThermalInfrared Sensor) disponibilizada pelo 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE o datum de referência WGS 1984 (World Geodetic 

System) e no fuso 22S os procedimentos foram realizados em ambiente SIG, utilizando o software 

ArcGis 10.5.  O produto obtido foi dividido em 6 intervalos de reflectância, pois essa quantidade de 

intervalos exibiu o melhor agrupamento das classes de acordo com a resposta espectral dos alvos, 

variado de -0,30 a 0,63 por pixel, o mapa de NDVI foi satisfatório para evidência a disposição da 

vegetação no município que sofre grande alteração pelo crescimento urbano ao logo da rodovia 

principal. 

 
Palavras-Chave: Vegetação. Impacto ambiental. Geotecnologia. 

 
Abstract 

The objective of this work was to analyze the behavior of vegetation in the city of Ananindeua - PA, 

using the normalized difference vegetation index (NDVI) for the analysis of geoprocessing. Landsat 8 

satellite OLI scene sensor - 223/061 of 06 / 07/2017, OLI spectral sensor (Operation Land Imager) and 

thermal TIRS (ThermalInfrared Sensor) made available by the National Institute for Space Research - 

INPE the reference datum WGS 1984 (World Geodetic System) and in the 22S spindle the procedures 

were performed in a GIS environment , using ArcGis 10.5 software. The product obtained was divided 

into 6 reflectance intervals, as this number of intervals exhibited the best grouping of classes according 

to the spectral response of the targets, ranging from -0.30 to 0.63 per pixel, the NDVI map was 

satisfactory for evidence the disposition of the vegetation in the municipality that suffers great 

alteration by the urban growth next to the main highway. 

 

Keywords: Vegetation, Environmental impact,Geotechnology. 

 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                                                               

  ISBN: 978-65-87415-14-7 

 
 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

827 

1. Introdução 

As questões voltadas ao entendimento do uso e cobertura do solo têm despertado forte 

interesse dentro e fora do meio científico. Isso tem ocorrido motivado pelo acelerado processo 

de mudança dos aspectos da superfície, que, por sua vez, associam-se aos diversos impactos 

ambientais e socioeconômicos oriundos, especialmente, dos processos antrópicos. As 

vegetações possuem importante papel na estabilização do ambiente, pois protegem o solo dos 

processos erosivos e do intemperismo, influência nas condições climáticas e na infiltração e 

distribuição de água, com isso a vegetação exerce importante papel como indicador 

geoambiental, visto que esta influência diretamente nos fatores edafoclimáticos e bióticos 

(ALMEIDA et al, 2012).  

A degradação ambiental é um dos problemas mais preocupantes na atualidade de 

decorrente principalmente pela retirada da vegetação, o estudo da dinâmica da cobertura 

vegetal tem papel primordial para a conscientização e responsabilidades sobre a 

consequências do processo de degradação ambiental, desta forma o índice de vegetação da 

diferença normalizada (NDVI- NormalizedDifferenceVegetation Index), surge como uma 

ferramenta de estudos de avaliação da dinâmica da cobertura vegetal e suas características 

voltadas ao comportamento espectral de alvos (SANTOS, 2005). 

A densidade da vegetação na região do visível fornece uma menor refletância, devido 

a maior absorção de luz pelos pigmentos fotossintetizantes, porém a modelagem dos índices 

vegetação ocorre de forma contrária, fornecendo uma maior refletância devido ao maior 

adensamento e espalhamento nas diferentes camadas de folha (BORATTO, 2013). 

Objetivo do presente trabalho foi analisar através do NDVI o comportamento da 

vegetação na localidade do município de Ananindeua - PA para interpretação da organização 

do espaço geográfico e modificações na cobertura vegetal diante do desenvolvimento da 

agricultura e crescimento urbano. 

 

2. Metodologia 

Para processamento digital foi utilizado satélite Landsat 8, sensor OLI cena - 223/061 

de 06/07/2017, sensor espectral OLI (Operation Land Imager) e termal TIRS 

(ThermalInfrared Sensor) disponibilizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - 

INPE o datum de referência WGS 1984 (World Geodetic System) e no fuso 22S os 

procedimentos foram realizados em ambiente SIG, utilizando o software ArcGis 10.5. O 
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município fica entre as coordenadas de 1º 10‘ e 1º 30‘ de latitude sul e 48º 10‘ e 48º 30‘ de 

longitude W. Gr. Sendo assim, O município localiza-se na latitude 01º 21' 56" S e longitude 

48º 22' 20" W, tenho como ponto de referência o município de Ananindeua - PA que se 

estende por 190,5 km² e contava com 471 980 habitantes no último censo (IBGE, 2018). Para 

obtenção do mapa de localização foi realizado a composição da cor natural com as bandas 4, 3 

e 2 para demonstração do território (Figura. 1).   

Figura. 1: Mapa de localização do município de Ananindeua – PA 

 

                           Fonte: RIBEIRO (2018)  

Para realização do NDVI, foi aplicado o algoritmo (ROUSE et al., 1973) que consiste 

na diferença da refletância no infravermelho próximo e a refletância no vermelho dividido 

pela soma dessas duas bandas como mostra a seguinte equação: 
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NDVI= ((𝑅𝑖𝑣𝑝−𝑅𝑣) / (𝑅𝑖𝑣𝑝+𝑅𝑣))  

Onde:  

R = reflectância;  

ivp = espectro eletromagnético infravermelho;  

v = espectro eletromagnético vermelho. 

Na etapa de análise para identificação das radiações espectrais que representam a energia 

solar refletida por cada pixel, por unidade de área, de tempo, do ângulo sólido e do 

comprimento de onda, medida nos sensores a bordo do satélite, que no caso do Landsat 8 

sensor OLI, correspondem as medidas realizadas nos canais 1, 2, 3, 4, 5 e 6.  

Para melhor observação das características peculiares do município referente a 

cobertura vegetal da área de estudo. Foi selecionada as bandas e clicado na opção NDVI para 

formação do mapa, surgido um raster com Tons de cinza que foi ajustado no guia para cores 

de 6 classes escolhidas (Quadro. 1). 

Quadro. 1: Intervalos das respectivas classes e alvos de superfície do NDVI   

NDVI Classes Alvos de superfície  

-0,24 - -0,02 Classe 1 Corpos d‘água 

-0,02 – 0,21 Classe 2 Áreas sem Vegetação 

0,21 – 0,35 Classe 3 Vegetação Herbácea 

0,35 – 0,43 Classe 4 Vegetação ombrófila aberta 

0,37 – 0,45 Classe 5 Vegetação Ombrófila Densa 

0,45 – 0,63 Classe 6 Vegetação Ombrófila Densa Aluvial 

Fonte: BARBOSA et al. (2017). 

O produto obtido foi dividido em 6 intervalos de reflectância, pois essa quantidade de 

intervalos exibiu o melhor agrupamento das classes de acordo com a resposta espectral dos 

alvos, variado de -0,30 a 0,63 por pixel (Figura. 2), de modo que quanto mais próximo de +1, 

maior a densidade da vegetação sendo que a medida em que esse valor diminui, a vegetação 

vai ficando mais rala próxima de -1, maior indício de alteração na vegetação. Podendo está 

associada a saúde de organismos aclorofilados da região.  

Com relação a classe de Áreas sem vegetação (uso antrópico) e sua definição, foram 

considerados os setores onde havia predominância de alvos com comportamentos espectrais 

característicos de áreas urbanas, bem como outras áreas onde houve supressão da cobertura 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                                                               

  ISBN: 978-65-87415-14-7 

 
 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

830 

vegetal e foram modificadas pelas ações humanas. Para tal constatação foi realizado um 

trabalho de campo que tiveram início no dia 14 de setembro e termino dia 01 de outubro de 

2017, do centro da cidade para as áreas de vegetação remanescente com o intuito de observar 

a expressão da cobertura vegetação e a ocupação feita do município. 

Figura. 2: NDVI do município de Ananindeua – PA. 

 

Fonte: RIBEIRO (2018) 

3. Resultados/Discussões 

A partir do produto gerado, foi possível observar a diferença na distribuição na 

cobertura vegetal, os elementos visuais mais representativos são os de valores positivos, o que 

sugere a presença de cobertura vegetal, os valores de NDVI foram agrupados em 6 classes e 

seus respectivos alvos de superfície identificados em campo. 
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Os valores negativos representados na classe1 são corpos d‘água que devido a sua 

característica físico química, com valores de (-0,30 - -0,02), a maior parte do fluxo incidente 

sobre a água pura não é refletida, como ocorre no solo e na vegetação, mas sim absorvido ou 

transmitida. Nos comprimentos de onda do visível, pouca luz é absorvida, uma pequena 

quantidade é refletida e a maior parte é transmitida (MANTOVANI, 1993).  

Figura.4: Ocupação urbana. 

 

Fonte: Autores 

A classe 2 assim como a classe 1, é indicativa de superfícies sem vegetação. No 

entanto corresponde a locais com solos descobertos, rochas, áreas urbanizadas, estradas e 

outras áreas sem vegetação, com índices entre -0,02 - 0,16, interpretando pela cor laranja com 

grande extensão ao logo da região. Durante o trabalho de campo foi observado parte dessa 

alteração relacionada ação antrópica de remoção da vegetação pela implementação de 

edificações e surgimento de ocupação desordenada em centros de periferia (figura.4).  

Figura. 5: vegetação herbácea 

 

Fonte: Autores 
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Ao que concerne a classes vegetadas, a classe 3 estão agrupados os intervalos de 

valores positivos relacionados ao NDVI, variou de (0,16 – 0,26). Vegetação de baixa 

atividade fotossintética, com alvos de superfície onde ocorrem a mistura espectral das áreas 

sem cobertura verde com áreas de vegetação herbácea associado a organismo de pequeno 

porte e caules não lenhosos ou flexíveis (figura. 5). Presente em grande parte em terrenos 

baldios, canteiros de praças e edifícios.  

Figura. 6: Vegetação ombrófila aberta 

 

Fontes: Autores. 

 No que se refere reflectância de classe 4 são agrupados entre (0,26 – 0,37) com média 

atividade fotossintética, demonstra vegetação ombrófila aberta de crescimento espontâneo, de 

maior espaçamento entre as árvores com grande dispersão nos centros urbanos. Podendo 

representar locais de preservação árvores de uso paisagístico, ligadas à ornamentação de 

finalidade recreacional, localizada em parques e praças (Figura. 6).  Assim como regiões de 

capoeira que sofreram alteração ao logo dos anos, para implantação de projetos de 

pavimentação e habitação.  

Figura. 7: Vegetação ombrófila densa 

 

Fonte: autores 
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 Classe 5 são demonstradas grandes expressões de acordo com o mapa de NDVI valor, 

(0,37 – 0,45) demonstrado floresta ombrófila densa com grande distribuição geoespacial 

vegetação verde de maior atividade fotossintética e densa, cujas folhas são mantidas durante 

todo o ano, mostrador vegetação remanescente que se mantem intacta com alto vigor ao logo 

dos anos, importante na preservação do ecossistema e ciclo da água (Figura. 7).Na execução 

do NDVI em áreas urbanas na Amazônia, foi possível estimar de maneira visual a distribuição 

de vegetação densa na área urbana de Santarém de acordo com outros estudos desenvolvidos 

em regiões tropicais (TRINDADE, 2019).  

Figura. 8: Comunidade da Ilha Sucurema. 

 

Fonte: autores 

Há última classe 6 localiza a vegetação ombrófila densa aluvial de máximo valor de 

0,63 formação ribeirinha ou ―floresta ciliar‖ que ocorre ao longo dos cursos de água, 

ocupando os terraços antigos das planícies quaternárias (Figura.8).  Com máximo 

desempenho ao logo do rio maguari e nas ilhas Santa Rosa, Mutum e Sucurema.   

Segundo Costa & Rocha, (2016) concluíram que a região insular de Ananindeua se 

encontra em excelentes condições de preservação quanto a sua cobertura vegetal. Essa floresta 

é relevante para questões ambientais e socioeconômicas, como por exemplo, sua importância 

para o turismo local, a diversidade de espécies florestais no ambiente de várzea e as condições 

sociais das comunidades ribeirinhas.Em uma microbacia do riacho dos cavalos, Crateús-CE a 

vegetação foi diferenciada através do (NDVI), constatado que em áreas próximas aos açudes 

sofreram maior impacto com a supressão da cobertura vegetal pelas expansões das atividades 

agropecuárias (MELO, 2011). Em um mapeamento da distribuição da floresta remanescente 

no município de Santa Barbara/PA observou-se as mudanças nos diferentes estagio da 
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vegetação que sofreu bruscas alterações pelas ações da agroindústria e exploração dos 

recursos naturais (RIBEIRO, 2020).  

 

4. Conclusão 

O mapa de NDVI foi satisfatório para evidência a disposição da vegetação no 

município que sofre grande alteração pelo crescimento urbano ao logo da rodovia principal. A 

região encontra-se em progressiva redução de cobertura vegetal, sendo necessário políticas de 

conservação da vegetação.  
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Área Temática 06: Meio ambiente, Recursos Florestais e Recursos Pesqueiros 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

 

A determinação de coordenadas em campo através das técnicas de posicionamento por satélites a 

décadas tem proporcionado celeridade, precisão e economicidade em ações que demandem a 

caracterização física do terreno, tais como cadastros ambientais, inventários florestais, determinação 

de áreas de preservação, dentre várias outras ações que subsidiam o desenvolvimento rural. O presente 

estudo busca estabelecer um comparativo entre as coordenadas de um vértice implantado na área do 

IFPA Campus Castanhal (MG-4), através de duas técnicas distintas de posicionamento por rastreio 

GNSS, o posicionamento por ponto preciso (PPP) e o relativo estático (PRE). A base utilizada no 

método PRE foi o vértice 840U, localizado no citado campus e pertencente a Rede Geodésica 

Brasileira (RGB).Foram executados dez rastreios de cerca de uma hora de duração, com taxa de 

gravação de cinco segundos para ambos os métodos, no caso do PPP os dados foram enviados ao 

IBGE para processamento, em seguida foi feita uma análise comparativa entre as médias das 

coordenadas obtidas por PRE e PPP, avaliando assim a discrepância entre as duas técnicas de 

determinação de coordenadas. A análise comparativa feita indicou que a variação obtida entre a média 

das coordenas obtidas através da metodologia PRE e PPP, possibilita a utilização do PPP em todas as 

aplicações que demandem precisões a nível centimétrico. 

 

Palavras-Chave: Posicionamento GNSS, Posicionamento Por Ponto Preciso, Posicionamento 

Relativo Estático. 

 
Abstract 

The determination of coordinates in the field through satellite positioning techniques for decades has 

provided speed, precision and economy in actions that demand the physical characterization of the 

terrain, such as environmental registers, forest inventories, determination of preservation areas, among 

several other actions that subsidize rural development. The present study seeks to establish a 

comparison between the coordinates of a vertex implanted in the area of the IFPA Campus Castanhal 

(MG-4), through two different techniques of positioning by GNSS tracking, positioning by precise 

point (PPP) and the relative static ( PRE). The base used in the PRE method was the vertex 840U, 

located on the aforementioned campus and belonging to the Brazilian Geodetic Network (RGB). Ten 

screenings of about one hour in duration were performed, with a recording rate of five seconds for 

both methods, in the In the case of PPP, the data were sent to IBGE for processing, then a comparative 

analysis was made between the means of the coordinates obtained by PRE and PPP, thus evaluating 

the discrepancy between the two coordinate determination techniques. The comparative analysis made 

indicated that the variation obtained between the average of the coordinates obtained through the PRE 
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and PPP methodology, allows the use of PPP in all applications that require precision at the centimeter 

level. 

Key words: GNSS Positioning, Precise Point Positioning, StaticRelativePositioning 

 

 

1. Introdução 

A ciência de posicionamento espacial GNSS (Global NavigationSatellite System) 

merece destaque como uma das mais modernas aplicadas na atualidade, tendo inovado os 

serviços relacionados ao posicionamento por satélites artificiais.Tem sido abrangente a 

aplicação do sistema GNSS (Global NavigationSatellite Systems) em diversas áreas como: 

Geodesia, Navegação, na Agronomia em Agriculturas de Precisão, determinação de áreas de 

preservação tanto em terra quanto marinhas, dentre outras. Neste sentido o presente trabalho 

contribui para melhor utilização das técnicas de medição/posicionamento GNSS, PPP e PRE, 

uma vez que busca demonstrar a variação no valor das coordenadas obtidas entre as técnicas 

abordadas. 

Como expõem Grinter e Roberts (2011), a determinação de coordenadas por ponto 

preciso surgiu em 1976, mas somente a partir do ano 1990 a técnica foi tomando maiores 

proporções tornando-se relevante à sociedade GNSS. Atualmente diversos estudos tem sido 

realizados à cerca de dados obtidos com receptores de dupla frequência em posicionamento 

por ponto preciso em sistemas online, trabalhos constatam que é possível obter acurácia a 

nível centimétrico pelo método estático relativo como também fazendo uso de apenas um 

receptor GNSS. 

Huber et al. (2010), ao estudarem o método PPP, avaliaram seus limites e suas 

vantagens. Grinter& Roberts (2011), analisaram seus avanços nas últimas décadas ressaltando 

suas vantagens e desvantagens, e concluíram que os progressos nos estudos envolvendo esta 

técnica conseguem oferecer resultados convincentes sobretudo a respeito de sua precisão. 

Alves et al. (2011), explicam que os serviços de PPP disponíveis tem ganhado 

destaque na geodésia devido sua facilidade de operação, e por apresentar resultados 

satisfatórios, com sua aplicação no controle e monitoramento em escala global podendo-se 

realizar levantamentos cadastrais bem como, trabalhos no campo agronômico. No 

processamento o usuário consegue executar cálculos de coordenadas com precisão a nível 

centimétrico, somente com o arquivo coletado em campo a partir da observação, e tudo de 

forma online e prática segundo Monico (2008). Daí o crescente enfoque dado a este método. 
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 Além disso tem-se atualmente uma diversidade de softwares disponíveis para 

processamento dos dados obtidos em campo, como: CSRS-PPP, disponibilizado pelo NRCan 

(Natural Resources Canada); GAPS (GPS AnalysisandPositioning Software), da UNB 

(Universityof New Brunswick); e do próprio IBGE-PPP, que faz uso do aplicativo de 

processamento CSRS-PPP. Empresas que produzem os receptores GNSS, dispõem de 

sistemas PPP online e de acesso livre, como CenterPoint da Trimble. Dentre estes, o serviço 

gratuito AUSPOS (AUSPOS-Online GPS Processing) (AUSPOS, 2014). 

Leick (2014), afirma que método relativo estático ainda é o mais usual, principalmente 

quando se deseja obter coordenadas com um grau maior de confiabilidade e precisão, em 

projetos que demandam estes atributos. No processo de obtenção de coordenadas é preciso 

utilizar dois ou mais receptores, um centrado na estação com coordenadas conhecidas e o 

outro no ponto de interesse formando o que denominamos de linhas de base. Porém a 

ocupação da estação de base pode ser opcional por dispormos de sistemas de controles ativos 

(SCA) que tornam possível a aplicação destes métodos com apenas um receptor. No brasil 

temos a referência determinada pelo IBGE, a RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento 

Contínuo dos Sistemas GNSS) (IBGE, 2014). Os dados são disponibilizados gratuitamente, 

em vários pontos do globo terrestre. 

De acordo com Monico (2008), esta técnica apresenta relevância pois consegue 

suprimir os erros que comprometeriam as observáveis originais. São utilizados softwares 

comerciais ou científicos de computadores em sua aplicação, ou pode ser realizada de forma 

online com programas de acesso livre como: AUSPOS (AUSPOS-Online GPS Processing) 

fazendo uso de dados GPS pelo método relativo estático em rede, utilizando software 

científico denominado Bernese. 

O método de posicionamento relativo é eficiente por sua maior precisão, bem como, 

aplicabilidade em projetos que exigem maior acurácia, porém o método PPP tem demostrado 

cada vez mais em evidência por ser mais prático, podendo fazer uso de serviços online de 

acesso livre, e por dispensarem o uso de estação de base. Contudo, existem indagações sobre 

qual dos métodos apresenta maior precisão. 

Rizos et al. (2012), questionam se o método de posicionamento relativo estático estaria 

perdendo espaço ou mesmo se extinguindo. Ocalan et al. (2013) estudaram tais técnicas a 

nível de comparação e apresentaram resultados de precisões bastante similares para os 

procedimentos realizados.  
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Considerando a gama de estudos relacionados ao tema, e questões sobre qual método 

utilizar atualmente, neste trabalho são analisados dados obtidos por meio de ocupações GNSS 

PRE e PPP, realizadas no marco 840U-IBGE. No que se refere as vantagens do método PPP, 

como por exemplo a utilização de apenas um receptor, na hipótese dos resultados obtidos não 

se distanciarem dos obtidos pela técnica mais tradicional, ou seja, o PRE, trabalhos que 

envolvam levantamentos de campo, como levantamento de linhas limítrofes de áreas de 

manejo florestal, áreas de reservas extrativistas, entre outras aplicações poderão ser feitas 

utilizando receptores de dupla frequência mas sem necessidade de utilização de uma base 

(Ponto de coordenadas conhecidas) ou mesmo de um software para processamento dos dados 

rastreados. 

 

2. Metodologia 

Para a obtenção das coordenadas através do método de posicionamento PPP, foi 

ocupado o vértice MG-4, implantado na área do IFPA Campus Castanhal, em dez sessões de 

rastreamento, com tempo total em cada sessão de cerca de uma hora de duração. O rastreador 

utilizado nesta etapa foi o modelo Hiper II da marca Topcon, em seguida os dados obtidos em 

cada janela de rastreamento foram convertidos da extensão nativa do equipamento para a 

extensão RINEX (ReceiverIndependent Exchange Format), que é o formato universal de 

intercambio entre os diversos softwares dos fabricantes de receptores GNSS do mercado. 

Já convertidos os dados foram enviados ao sistema de processamento de ponto preciso 

do IBGE, o qual retornou um relatório de processamento para cada arquivo enviado, gerando, 

no total, dez pares de coordenadas para o vértice MG-4. 

Para o método de posicionamento relativo estático, foi utilizado como base (ponto de 

coordenadas conhecidas e homologadas pelo IBE) a estação 840U pertencente a Rede 

Geodésica Brasileira (RGB). Para coleta dos dados dos satélites foram utilizados dois 

receptores de dupla frequência de marca Topcon modelo Hiper II, comjanela contínua de 

observação de cerca de uma hora, com taxa de gravação de cinco segundos. Foram, 

novamente, executadas dez sessões de rastreio, onde os dados coletados foram pós-

processados no software Topcon Tools, obtendo-se assim dez pares de coordenadas para o 

vértice MG-4. 
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3. Resultados/Discussões 

Obtidas as coordenadas para o ponto MG-4 através de posicionamento estático 

relativo e posicionamento por ponto preciso, calculou-se a média para cada coordenada e em 

seguida obteve-se a diferença entre as mesmas. 

 A tabela um demostra os resultados obtidos através dométodo de posicionamento 

relativo estático, bem como a média e desvio padrão paras as coordenadas obtidas, a tabela 

dois refere-se ao segundo método, posicionamento por ponto preciso. 

Tabela 1 

TABELA DE DADOS PROCESSADOS PELO MÉTODO DO POSICIONAMENTO RELATIVO 

ESTÁTICO (PRE) 

VÉRTIC

E 

DATA DA 

OBSERVAÇÃ

O GNSS 

DURAÇÃ

O DO 

RASTREI

O 

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

COORDENADAS UTM 

(m) 

LATITUDE LONGITUDE PROJEÇÃ

O NORTE 

PROJEÇÃ

O ESTE 

MG-4 21/09/2020 01:00:30 1°17'54,16154"

S 

47°56'57,68389"

W 

9856298,38

6 

171748,322 

21/09/2020 01:26:10 1°17'54,16148"

S 

47°56'57,68405"

W 

9856298,38

8 

171748,317 

21/09/2020 01:14:30 1°17'54,16164"

S 

47°56'57,68402"

W 

9856298,38

3 

171748,318 

22/09/2020 01:00:35 1°17'54,16208"

S 

47°56'57,68400"

W 

9856298,36

9 

171748,319 

22/09/2020 01:09:15 1°17'54,16199"

S 

47°56'57,68416"

W 

9856298,37

2 

171748,314 

22/09/2020 01:22:40 1°17'54,16181"

S 

47°56'57,68336"

W 

9856298,37

7 

171748,339 

23/09/2020 01:06:45 1°17'54,16228"

S 

47°56'57,68448"

W 

9856298,36

3 

171748,304 

23/09/2020 01:04:00 1°17'54,16213"

S 

47°56'57,68433"

W 

9856298,36

8 

171748,309 

23/09/2020 01:01:50 1°17'54,16194"

S 

47°56'57,68418"

W 

9856298,37

3 

171748,313 

23/09/2020 01:01:15 1°17'54,16216"

S 

47°56'57,68427"

W 

9856298,36

7 

171748,311 

    Média: 9856298,37

5 

171748,317 

    Desvio Padrão: 0,009 0,009 

 

Nota-se que os dados obtidos pelo método Relativo Estático são mais homogêneos. O 

menor valor do desvio padrão, indica também maior precisão quando comparado ao método 

PPP. Logo, pode-se inferir de acordo com Leick (2014), que em projetos que demandem 

maior confiabilidade na precisão, essa técnica deva ser adotada. 
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Tabela 2 

TABELA DE DADOS PROCESSADOS PELO MÉTODO DO POSICIONAMENTO POR PONTO PRECISO DO 

IBGE (PPP) 

VÉRTICE DATA DA 

OBSERVAÇÃO 

GNSS 

DURAÇÃO 

DO 

RASTREIO 

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

COORDENADAS UTM (m) 

LATITUDE LONGITUDE PROJEÇÃO 

NORTE 

PROJEÇÃO 

ESTE 

MG-4 21/09/2020 01:00:30 1°17'54,1599"S 47°56'57,6841"W 9856298,436 171748,316 

21/09/2020 01:26:10 1°17'54,1613"S 47°56'57,6839"W 9856298,393 171748,322 

21/09/2020 01:14:30 1°17'54,1606"S 47°56'57,6852"W 9856298,415 171748,282 

22/09/2020 01:00:35 1°17'54,1617"S 47°56'57,6831"W 9856298,381 171748,347 

22/09/2020 01:09:15 1°17'54,1618"S 47°56'57,6829"W 9856298,378 171748,353 

22/09/2020 01:22:40 1°17'54,1607"S 47°56'57,6829"W 9856298,412 171748,353 

23/09/2020 01:06:45 1°17'54,1614"S 47°56'57,6845"W 9856298,390 171748,303 

23/09/2020 01:04:00 1°17'54,1615"S 47°56'57,6808"W 9856298,387 171748,418 

23/09/2020 01:01:50 1°17'54,1622"S 47°56'57,6859"W 9856298,365 171748,260 

23/09/2020 01:01:15 1°17'54,1616"S 47°56'57,6839"W 9856298,384 171748,322 

    Média: 9856298,394 171748,328 

    Desvio Padrão: 0,021 0,044 

 

 

Observa-se nos resultados apresentados na tabela 02 maior grau de dispersão, ou seja, 

menor uniformidade nas coordenadas processadas pelo IBGE-PPP. Porém, o desvio padrão 

observado para ambas as metodologias e projeções ficou abaixo de 5 cm, indicando a precisão 

de ambos os métodos utilizados, em conformidade com as considerações de Grinter& Roberts 

(2011), de que o processamento por meio da metodologia PPP tem entregado resultados 

regulares. 

A tabela três mostra que a diferença encontrada entre as médias das coordenadas, tanto 

na projeção norte quanto na este, ficou abaixo de 2 cm. 

Tabela 3 

 

 

 

 

 

DIFERENÇA ENTE AS MÉDIAS DAS 

COORDENADAS (m) 

Proj. Norte Proj. Este 

0,019 0,011 
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Os dados demonstram a potencialidade de ambos os métodos empregados indicando 

precisões a nível centimétrico neste trabalho.  Porém, considerando ajuste de coordenadas de 

modo eficiente e simples, o método PPP demostra ser uma opção vantajosa. Além do 

processamento gratuito e rápido, é possível realizar os rastreios em campo com apenas um 

aparelho receptor. 

 

4. Considerações Finais 

A presente pesquisa demonstra que a diferença entre as médias das coordenadas 

obtidas pelos dois métodos abordados, 1,9 cm no eixo Norte e 1,1 cm no eixo Este,torna a 

metodologia PPP uma alternativa mais célere, barata e acessível para levantamentos que 

requeiram precisões a nível centimétrico, dada a discrepância encontrada em relação ao 

método mais tradicional que é o PRE. O método PPP necessita de apenas um receptor, a 

logística envolvida é menor que a utilizada em levantamentos relativos estático (PRE), além 

de não necessitar de softwares de pós-processamento. Fica como sugestão a aplicação das 

duas metodologias em estudos de caso tais como cálculos de área, determinação de pontos de 

referência para correções de imageamento, levantamentos para projetos hídricos entre outras, 

afim de demonstrar na pratica as conclusões aqui apresentadas. 
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Resumo 

Os estuários são considerados um ecossistema de transição entre os rios e oceanos, e são de extrema 

importância à sobrevivência de diversas espécies. O objetivo desse trabalho foi verificar a distribuição 

do nitrogênio inorgânico dissolvido nas águas do furo do Muriá, no município de Curuçá, Pará. As 

coletas foram realizadas em 21 pontos distribuídos ao longo do furo, no mês de janeiro e junho de 

2015, durante as marés enchente e vazante (período chuvoso e menos chuvoso). Os parâmetros 

analisados foram: salinidade, nitrogênio inorgânico dissolvido (NID) e clorofila a. Nos resultados 

obtidos a salinidade apresentou menor média no período chuvoso, durante a maré vazante e maior 

média no período chuvoso também na mare vazante. Para o NID as médias do período chuvoso, nas 

marés enchente e vazante foram equivalentes e no período menos chuvoso a menor média foi 

detectada na maré enchente. Para os valores de clorofila a, menor média foi encontrada na estação 

chuvosa durante a maré vazante, já a maior média foi encontrada na maré enchente também no 

período chuvoso. A maré e a sazonalidade exercem influência nos parâmetros analisados.   

 

Palavras-Chave: Salinidade, maré, clorofila a, estuário 

 
Abstract 

Estuaries are considered an ecosystem of transition between rivers and oceans, and are of extreme 

importance to the survival of several species. The objective of this work was to verify the distribution 

of dissolved inorganic nitrogen in the waters of the Muriá borehole, in the municipality of Curuçá, 

Pará. The collections were made in 21 points distributed along the borehole, in the month of January 

and June 2015, during the tides flood and ebb (rainy season and less rainy). The parameters analyzed 

were: salinity, dissolved inorganic nitrogen (NID) and chlorophyll a. In the results obtained the 

salinity presented lower mean during the rainy period, during the ebb tide and higher mean during the 

rainy period also during the ebb tide. For the NID the averages of the rainy period, during the flood 

and ebb tides were equivalent and in the less rainy period the lowest average was detected during the 

flood tide. For chlorophyll a values, the lowest mean was found in the rainy season during ebb tide, 

while the highest mean was found in the flood tide also during the rainy season. The tide and 

seasonality influence the analyzed parameters.  

 

Keywords: Salinity, tide, chlorophyll a, estuary 
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1. Introdução 

Sabe-se que a água é um recurso natural essencial à sobrevivência de todos os seres 

vivos, além disso, é um elemento importante para o desenvolvimento socioeconômico de um 

país (VERONEZ, 2011). 

De acordo com Santana et al. (2015), estuários são considerados um ecossistema de 

transição entre os rios e oceanos, e são reconhecidos ecologicamente por sua fundamental 

importância à sobrevivência de diversas espécies, pois compõem áreas de abrigo, alimentação 

e reprodução para vários organismos costeiros e marinhos. Entretanto, esses ambientes são 

constantemente alterados por influencias naturais ou por ações antrópicas, resultando em 

sérios prejuízos à humanidade (LOPES et al, 2011). 

O estuário do Muriá é de grande relevância para o município de Curuçá, este 

localizado no nordeste paraense, é constituído por rios como Curuçá, Mocajuba, Ticoja, 

Candeua e o furo Maripanema, em seu trecho são encontradas comunidades como Nazaré do 

Mocajuba e Murajá (PARÁ, 2011; FIGUEIREDO et al, 2009). 

Dessa forma, podemos citar o monitoramento ambiental dos estuários, onde, se torna 

essencial para a preservação tanto qualitativa quanto quantitativa desse ecossistema, através 

de análisesde qualidade da água, permitindo assim, informações que facilite a tomada de 

medidas mitigadoras para um gerenciamento eficiente desses ambientes (SANTOS et al., 

2013). Dessa forma, as análises dos parâmetros físicos, químicos e biológicos são de 

fundamental importância, pois servem para detectar a degradação causada nos estuários, tanto 

por fatores naturais, quanto por ações antrópicas (SILVA, 2014). 

A partir disto podemos evidenciar o nitrogênio, este um elemento considerado como 

um dos contaminantes mais importantes presentes nas águas residuais (ZOPPAS; 

BERNARDES; MENEGUZZI, 2016). O nitrogênio, em suas principais formas dissolvida 

(nitrato, nitrito e amônia), oriundo dos efluentes de esgoto sanitário e industrial, tornam-se 

nutrientes disponíveis para as plantas aquáticas, ocasionando diversos problemas de 

toxicidade à flora e fauna aquática, bem como acarreta sérios problemas a saúde humana 

(IAMAMOTO, 2006; HE et al, 2009).  

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi verificar a distribuição do nitrogênio 

inorgânico dissolvido nas águas do Furo do Muriá, no município de Curuçá, PA, em conjunto 

com a sazonalidade amazônica para ponderar a qualidade de água deste ambiente. 

2. Metodologia 
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O trabalho foi realizado no município de Curuçá (Figura 1), situado na mesorregião do 

nordeste Paraense e na microrregião do salgado. Encontra-se a 140 km da capital Belém, nas 

coordenadas geográficas 00° 43‘ 48‘‘ de latitude Sul e 47° 51‘ 06‘‘ de longitude a Oeste de 

Greenwich. Limita-se ao Norte com o Oceano Atlântico; a Leste, com município de 

Marapanim; ao Sul com município de Terra Alta; e a Oeste, com município de São Caetano 

de Odivelas e São João da Ponta (PARÁ, 2011). 

Figura 1 – Mapa de localização do município de Curuçá. 

 

Fonte: Autores (2020). 

As coletas de água superficiais foram realizadas em 21 pontos distribuídos ao longo do 

Furo do Muriá – Curuçá, no mês de janeiro (período chuvoso) e junho (período menos 

chuvoso) de 2015, durante as marés vazante e enchente. No momento da coleta foram obtidos 

os dados de salinidade, com o auxílio de uma sonda multiparamétrica da marca HANNA, 

modelo HI9829.  

Para as análises dos demais parâmetros, as amostras de águas foram armazenadas de 

acordo com APHA (1995) e encaminhadas para o Laboratório de Química Ambiental (LQA), 

na Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra). As análises de clorofila a foram 

determinadas por espectrofotometria segundo o método de Teixeira (1973). A concentração 
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de nitrogênio inorgânico dissolvido foi obtida pela soma das formas de: amônia - NH3 + 

nitrato - N-NO3- +nitrito - N-NO2-. As amostras foram filtradas e as concentrações de nitrito e 

nitrato foram obtidas de acordo com APHA (1995) e amônia com base no método de Nessler 

conforme o manual do espectrofotômetro da Hanna, modelo HI-83200.  

 

3. Resultados/Discussões 

Os valores mínimos, máximos, média e o desvio padrão dos parâmetros de salinidade, 

nitrogênio inorgânico dissolvido (NID) e clorofila a, nos períodos chuvoso e menos chuvoso, 

e nas marés vazante e enchente estão descritos nas Tabelas 1 e 2. 

Tabela 1 – Valores mínimos, máximos, média e desvio padrão durante o período chuvoso. 

 
Min.

1
 = mínimo, Máx.

2
= máximo, Méd.

3
= média, DP

4
 = desvio padrão. 

Fonte: Autores (2020). 

Tabela 2 – Valores mínimos, máximos, média e desvio padrão durante o período menos 

chuvoso. 

 
Min.

1
 = mínimo, Máx.

2
= máximo, Méd.

3
= média, DP

4
 = desvio padrão. 

Fonte: Autores (2020). 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                                                               

  ISBN: 978-65-87415-14-7 

 
 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

849 

As variações nos valores de salinidade estão relacionadas à sazonalidade da região 

(Palheta, 2005; Alencar et al., 2019). Desde a década de 50 é relatado que o regime 

pluviométrico exerce influência nos parâmetros físico-químicos nos ambientes aquáticos 

(MOURÃO, 2017). A salinidade oscilou entre 18,9±0,66 a 27,5±0,55, nos períodos menos 

chuvoso e chuvoso, maré vazante; e entre 25,9±0,12 a 27,0±0,36 nas estações chuvosa e 

menos chuvosa, na maré enchente (Tabelas 1 e 2). 

Os valores de salinidade apresentaram um comportamento com pequena variação no 

período chuvoso, entre as marés. Enquanto, no período menos chuvoso foi observada uma 

variação acentuada entre as marés, com os menores valores de salinidade na maré vazante 

(Figuras 2 e 3).  

De acordo com a CONAMA 357/2005, os valores indicados nas figuras 2 e 3, indicam 

um ambiente com água salobra (salinidade entre 0,5% e 30%). No Brasil, o Conselho 

Nacional de Meio Ambiente – CONAMA n° 357/2005 estabelece valores limites de 

concentração para cada substância presente na água (MIRANDA et al. 2016). 

Figura 2 – Gráfico de salinidade nas marés enchente e vazante no período chuvoso 

 

Fonte: Autores(2020). 
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Figura 3 – Gráfico de salinidade nas marés enchente e vazante no período menos chuvoso.  

 

 
Fonte: Autores (2020). 

O nitrogênio inorgânico dissolvido presente na água pode indicar possível poluição 

dos recursos hídricos, o nitrito por ser mais estável, pode indicar poluição remota, entretanto a 

amônia representa indicadores de contaminação por despejo de esgoto doméstico 

(MIRANDA et al., 2016). 

Para os valores de NID as médias do período chuvoso foram iguais entre as marés. 

Entretanto, no período menos chuvoso a menor média foi detectada na maré enchente 

(Tabelas 1 e 2). Guimarães (2014) detectou no furo de Colares valores médios de NID na foz 

Norte de aproximadamente 3,7 mg/L no período chuvoso e 0,15 mg/L no período menos 

chuvoso. Em contrapartida, na foz sul, foram encontrados valores médios menores de NID, 

por se encontrar mais distante de regiões antropizadas, os quais foram no período chuvoso de 

2,7 mg/L e no período menos chuvoso de 0 mg/L, aproximadamente.  

Durante o período chuvoso, o NID apresentou um comportamento com pequena 

variação entre as marés vazante e enchente (Figura 4). Para os resultados encontrados no 

período menos chuvoso foram observadas variações entre as marés, com o máximo de 2 mg/L 

na vazante (Figura 5).  
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Figura 4 – Gráfico de Nitrogênio Inorgânico Dissolvido (NID) em mg/L, nas marés enchente 

e vazante no período chuvoso. 

 

Fonte: Autores (2020). 

Figura 5 – Gráfico de Nitrogênio Inorgânico Dissolvido (NID) em mg/L, nas marés enchente 

e vazante no período menos chuvoso. 

 
 Fonte: Autores (2020). 

A menor média de clorofila a foi encontrada na estação chuvosa, durante a maré 

vazante, e a maior média também nesta estação, na maré enchente. A clorofila a teve uma 

oscilação entre 2,05±2,33 µg/L a 6,27±2,58 µg/L nos períodos chuvoso e menos chuvoso, na 

maré vazante; e 11,3±9,53 µg/L a 12,7±13,45 µg/L nas estações menos chuvosa e chuvosa, 

respectivamente, no período da maré enchente (Tabelas 1 e 2). Valores próximos a vazante 

foram encontrados no estuário do rio Urussanga em SC, sendo a média de 2,9 µg/L 

(SCHNACK et al., 2018). 
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Os maiores valores de clorofila a foram encontrados na maré enchente (Figuras 6 e 7), 

em ambos os períodos estudados. Segundo Varela (2019), os maiores valores encontrados na 

maré enchente, nos períodos chuvoso e menos chuvoso podem estar relacionados com a 

contribuição da precipitação em relação ao escoamento superficial das águas, o que beneficia 

o aparecimento de sedimentos e nutrientes nos corpos d‘água. Pode-se destacar também as 

ações antrópicas, visto que o esgoto doméstico contém uma concentração elevada de 

nutrientes, e o seu despejo sem tratamento adequado pode contribuir para a proliferação de 

algas (BUZELLI; CUNHA-SANTINO, 2013). 

Figura 6 – Gráfico de Clorofila a em µg/L, nas marés enchente e vazante no período chuvoso. 

 

Fonte: Autores (2020). 

Figura 7 – Gráfico de Clorofila a em µg/L, nas marés enchente e vazante no período menos 

chuvoso. 

 
 Fonte: Autores(2020). 
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4. Considerações Finais ou Conclusão 

No presente trabalho foi possível observar que o NID é uma variável importante nos 

ecossistemas aquáticos, pois esse parâmetro pode indicar possível contaminação nos corpos 

hídricos devido as atividades antrópicas, o que acaba ocasionando um desequilíbrio 

ecológico. Também foi possível observar que a maré e a sazonalidade exercem influência nos 

parâmetros estudados, essas informações básicas irão servir para subsidiar futuras pesquisas 

nesse corpo hídrico tão importante para a população local. 
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Resumo  
Objetivos: Analisar a percepção de risco, práticas e atitudes no uso de agrotóxicos por agricultores. 

Métodos: Estudo qualitativo realizado em Miguel Calmon-BA, em agosto e setembro de 2020. O 

estudo foi realizado com 20 trabalhadores rurais do município. Como instrumento foi utilizado 

questionário que abordava questões acerca das condições de trabalho e exposição a agrotóxico e um 

gravador de voz. As falas foram gravadas, transcritas e analisadas seguindo o método de análise do 

discurso. Resultados: Os agricultores se mostraram preocupados com os riscos da exposição ao utilizar 

agrotóxicos. Muitos desconheciam os perigos para saúde humana e ambiental. Os resultados apontam 

que os trabalhadores rurais apresentam baixa escolaridade e baixa renda familiar, sendo essa uma 

vulnerabilidade. Conclusão: O estudo apontou que os agricultores nem sempre conhecem os riscos a 

que estão expostos no manuseio e o descarte das embalagens. Dessa forma, necessitam de práticas 

mais seguras no uso de agrotóxicos, como no uso adequado de equipamentos de proteção individual. 

Os resultados indicam o uso indiscriminado de agrotóxicos em um contexto de vulnerabilidades 

sociais que comprometem a saúde ambiental e do trabalhador do campo, mostrando a necessidade de 

ações que levem à promoção e à proteção da saúde desse trabalhador, bem como de prevenção nas 

situações de risco ambiental.  

 

Palavras-Chave: Trabalhadores do campo; EPI; Agricultura; Agrotóxicos.  

 

Abstract  
Objectives: To analyze the perception of risk, practices and attitudes in the use of pesticides by 

farmers. Methods: Qualitative study carried out in Miguel Calmon-BA, in August and September 

2020. The study was carried out with 20 rural workers in the municipality. As a tool, a questionnaire 

was used that addressed questions about working conditions and exposure to pesticides and a voice 

recorder. The speeches were recorded, transcribed and analyzed following the discourse analysis 

method. Results: Farmers were concerned about the risks of exposure when using pesticides. Many 

were unaware of the dangers to human and environmental health. The results show that rural workers 

have low education and low family income, which is a vulnerability. Conclusion: The study pointed 

out that farmers are not always aware of the risks to which they are exposed when handling and 

disposing of packaging. Thus, they need safer practices in the use of pesticides, such as the proper use 

of personal protective equipment. The results indicate the indiscriminate use of pesticides in a context 

of social vulnerabilities that compromise the environmental and rural health of workers, showing the 

need for actions that lead to the promotion and protection of the health of these workers, as well as 

prevention in situations of risk. environmental. 

 

Key words: Field workers; PPE; Agriculture; Pesticides.  
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1. Introdução  

 

Agrotóxicos são substâncias que provocam efeitos crônicos na saúde humana e se 

constitui em grave problema de saúde pública em todo mundo. O uso intenso de agrotóxicos 

acarreta uma exposição a estes produtos não só por parte dos trabalhadores rurais, mas 

também da população consumidora de água e alimentos contaminados. Identificar os riscos 

causados pelas exposições aguda e crônica a estas substâncias é fundamental para que 

medidas sejam adotadas pelas autoridades responsáveis no intuito de minimizar os efeitos 

nocivos ao homem e ao ambiente. Para compreender melhor os fatores que determinam as 

práticas no uso de agrotóxicos, estudos têm sido conduzidos em populações rurais no Brasil e 

no mundo para avaliar o nível de conhecimento, as crenças e as percepções dos trabalhadores 

rurais sobre o risco da exposição a esses produtos (Recena, 2008).  

Os trabalhadores rurais da região de Miguel Calmon têm em sua maioria baixo grau de 

instrução escolar, sendo está uma importante vulnerabilidade para compreensão da rotulagem 

dos agrotóxicos e sua implicação no manuseio dos mesmos, ficando assim estes expostos a 

estas substâncias e as condições inseguras de trabalho que comprometem a sua saúde. Não há 

dados sobre as consequências do uso de agrotóxicos na população e no ambiente em que o 

estudo foi realizado. Assim torna-se necessário conhecer as vulnerabilidades e os fatores 

relacionados ao uso de agrotóxicos nessa região. 

Diante do contexto, é imprescindível conhecer a fragilidade social e de exposição 

ambiental e humana aos agrotóxicos, indicando a necessidade de implementar agendas 

específicas de políticas e ações no campo da saúde e da educação do trabalhador agrícola. É 

urgente reconhecer a complexidade inerente aos problemas dos agrotóxicos e tratá-la nos seus 

múltiplos aspectos, através de abordagens que considerem as interações entre as variáveis 

ambientais e os determinantes sociais, culturais e econômicos. O presente estudo faz parte do 

projeto de pesquisa Agricultura Familiar Agroecológica e Segurança Alimentar nas 

comunidades quilombolas de Miguel Calmon-BA, teve por objetivoinvestigar os aspectos da 

Agricultura Familiar Agroecológica que contribui para a Segurança Alimentar e Nutricional 

nas comunidades quilombolas no município de Miguel Calmon-BA. 
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2. Metodologia  

 

A pesquisa é do tipo descritivo-exploratória, com abordagem qualitativa. Foi realizada 

em um distrito rural de um município do interior da Bahia e mais dois povoados quilombolas, 

com economia baseada no cultivoagrícola. Fizeram parte deste estudo trabalhadores rurais das 

comunidades em questão, adotando-se critérios de inclusão o trabalhador ser maior de idade 

(18 anos e mais); estar envolvido(a) com a agricultura há mais de um ano e residir na zona 

rural de comunidades quilombolas. Utilizou-se como critério de exclusão, não ser agricultor e 

ou não residir no meio rural.  

Os participantes foram selecionados mediante randomização das comunidades, visto 

que o referido município possui 62 comunidades. O contato com esses participantes foi por 

meio de contato telefônico e visitasnas comunidades. Foram entrevistados 20 trabalhadores, 

de um total de 30 agricultores pertencentes as comunidades quilombolas do referido 

município. Foi realizado estudo qualitativo com trabalhadores do campo no território de 

Miguel Calmon na Bahia, em setembroe outubro de 2020. O estudo teve como objetivo 

investigar a segurança alimentar e nutricional nas comunidades quilombolas de Miguel 

Calmon e para isso incluiu entrevistas gravadas e a aplicação de questionário para avaliar a 

exposição dos agricultores aos agrotóxicos e os impactos desses nos alimentos, na saúde 

humana e no meio ambiente. 

O município de Miguel Calmon é constituído de 62 comunidades com agricultores de 

pequenas propriedades com agricultura familiar e que moram em suas propriedades e cultiva, 

principalmente, hortaliças, abacaxi, milho, feijão. O município possui uma área municipal de 

1463 km² e uma população total de cerca 27.000 habitantes. Miguel Calmon limita-se ao norte 

com Várzea Nova e Jacobina, ao sul com Piritiba, a leste com o Município de Várzea do Poço 

e a oeste com Morro do Chapéu. O local do estudo se caracteriza por uma região de intensa 

atividade agrícola.  
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Através de contato com os agricultores das comunidades do município, eles foram 

envolvidos com o cultivo convencional de hortaliças. Dessa forma, os agricultores foram 

previamente esclarecidos sobre a importância da pesquisa e seus objetivos. Mostrando que 

seria utilizados um questionário para levantamentos dos dados socioeconômicos e 

informações como: sexo, idade, escolaridade, dados relativos ao manejo do solo, cultura 

agrícola, manipulação de agrotóxicos para a traçar um perfil dos participantes e dados sobre 

alimentação.  

A entrevista semiestrutura foi constituída por questões que abordavam o entendimento 

dos trabalhadores sobre risco, sobre sua rotina no trabalho rural, alimentação, sobre o perfil 

agrícola dos agrotóxicos utilizados na atividade agrícola e os possíveis sinais e sintomas que 

possam estar relacionados ao uso intenso dos agrotóxicos. As entrevistas foram realizadas no 

período de setembro e outubro de 2020, no próprio cenário da pesquisa, em local e horário de 

preferência do entrevistado, mantendo o distanciamento social, por conta da pandemia da 

covid 19. Foi solicitada autorização prévia para a gravação das informações colhidas que, 

posteriormente, foram transcritas de maneira integral a fala de cada.  

Todas as entrevistas foram feitas em local reservado, garantindo a privacidade 

necessária, com tempo médio de duração de 40 minutos e incluindo o preenchimento do 
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formulário pela pesquisadora. A pesquisa foi realizada considerando a Resolução Nº 466, de 

2012 do Conselho Nacional de Saúde, foi aprovado sob o parecercom número CAAE 

25841319.5.0000.5196, com o compromisso de assegurar a privacidade e a confidencialidade 

dos dados utilizados, preservando a identidade e o anonimato dos participantes do estudo.  

 

3. Resultados/Discussões  

 

Os participantes da pesquisa eram na sua maioria do sexo masculino e tinha idade 

média de 46 anos, o perfil socioeconômico dos participantes da pesquisa mostrou que a 

totalidade, deles tinha renda média de um salário-mínimo. A escolaridade a maioria tinha 

fundamental incompleto. Todos entrevistados moravam na comunidade onde estava 

trabalhando e o tipo de vínculo com a propriedade na sua maioria eram donos, outros meeiros, 

outros arrendários. A maioria na família estavam envolvido com a atividade agrícola.  

Os principais alimentos cultivados pelos participantes eram feijão, banana, melancia, 

mandioca, tomate milho, hortaliças e flores e todos os entrevistados mencionaram utilizar 

mais de uma classe de pesticidas (herbicida, fungicida e inseticida), por meio de pulverização 

aérea ou mecânica (com trator). Todos entrevistados afirmaram não reaproveitar as 

embalagens, devolvendo-as para a empresa fornecedora, após sua utilização.  

A maioria dos participantes, quase na sua totalidade que utilizava os agrotóxicos 

comprados na cidade vizinha (Jacobina) e que os receituários eram fornecidos pela própria 

loja que vendia e essas substâncias. O destino das embalagens vazias que foram citados pelos 

entrevistados que responderam utilizar agrotóxicos, na sua maioria deixavam na lavoura, 

outros queimavam, alguns armazenavam para utilizar depois, Metade dos entrevistados 

afirmaram despejar os dejetos de lavagem dos equipamentos no solo, fossa, ambiente ou lixo 

comum.  

Dentre os participantes, a maioria faz uso de agrotóxicos a mais ou menos dez anos, 

outros citaram que usam uma vez por semana e a minoria citou que só aplica uma vez no ano. 

Quanto ao tempo de aplicação desses produtos a maioria dos agricultores entrevistados 

citaram aplicar o produto pelo menos durante duas horas de aplicação a cada vez que usa o 

produto e a menor parte desse agricultores citaram trabalhar com os produtos pelo menos 

durante oito horas na atividade rural, o que ratifica a gravidade da exposição crônica, 

ressaltada pela bibliografia científica (Viero, 2016),  
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Para avaliação da exposição ocupacional aos agrotóxicos, foram coletadas 

informações sobre o tipo e a maneira de utilização desses produtos, o intervalo de aplicação 

dos mesmos, se os indivíduos receberam orientação técnica sobre a utilização dos 

agrotóxicos, se utilizavam receituário para sua compra e se fazem leitura da bula antes de sua 

utilização. A variável jornada de trabalho será referente à quantidade de horas que o 

trabalhador permanecia nas lavouras durante o dia.  

Para melhor percepção do presente estudo, as declarações conseguidas e as 

observações foram elencadas para a composição desse manuscrito, foi escolhido abordar 

sobre o uso dos agrotóxicos e a saúde do trabalhador rural. Os trabalhadores rurais da região 

de Miguel Calmon-BA, têm em sua maioria baixo grau de instrução escolar, sendo esta uma 

importante vulnerabilidade para compreensão da rotulagem dos agrotóxicos e sua implicação 

no manuseio dos mesmos, ficando assim estes expostos a estas substâncias e as condições 

inseguras de trabalho que comprometem a saúde desses trabalhadores.  

 

Figura 1: trabalhadores rurais e condições inseguras de trabalho 

 

Dessa forma, a concepção dos agricultores sobre o uso do agrotóxico e a sua saúde, 

mostrou que eles têm conhecimentos, conforme foi demonstrado nos depoimentos, assim 

citaram as principais queixas de saúde:  

 

Dor de cabeça, lacrimejamento, irritação dos olhos, suor excessivo, tonteira, 

zonzeira, vertigem, coceira, irritação ou alergias na pele, e falta de apetite. (D1, D2, D3).  

 

Alguns agricultores diziam ter equipamentos de proteção individual, porém não 

utilizavam correto e nem de maneira completa (D5).  
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Figura 2: Trabalhadores do campo e o uso de agrotóxicos 

 

 

Meu marido trabalha na lavoura usando esses venenos, então eu queria saber se ele 

tomar um copo de leite antes e depois do processo de pulverização estaria livre de se 

contaminar (D6)  

Esse negócio está matando o povo, e tá matando e ninguém faz nada? (D7).  

[...] Eu queria conta um negócio pra vocês o meu irmão trabalhava usando esse 

veneno e usou durante anos e quando adoeceu a médica disse a ele que era aquela doença 

(câncer) e foi e constatou no exame e com poucos dias ele morreu (D8)  

As pessoas aqui nessa cidade está tudo morrendo de câncer, suicídio (D9).  

 

A ação dos agrotóxicos sobre a saúde humana costuma ser deletéria, muitas vezes 

fatal, provocando desde náuseas, tonteiras, dores de cabeça ou alergias a lesões renais e 

hepáticas, cânceres, alterações cromossomiais, doença de Parkinson, etc. Essa ação pode ser 

percebida de maneira clara, contundente, imediatamente após o contato com produto (os 

chamados efeitos agudos) ou depois de algum tempo-semanas ou anos, por exemplo, (os 

chamados efeitos crônicos) que, nesse caso, muitas vezes requerem exames sofisticados para 

a sua identificação (OPAS, 2000). Os participantes citaram também sobre a contaminação das 

águas da barragem do França, a mesma abastece as cidades de Miguel Calmon, Piritiba, 

Mundo Novo. Foram citados também sobre o plantio com o uso de agrotóxicos na beira da 

barragem.  
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Figura 3: plantação de hortaliças e uso de agrotóxicos na barragem do França.  

 

 

A água da barragem está contaminada (D10) o plantio de tomates na beira da 

barragem com pode ser o causador de tanta gente que morre de câncer 12% da população da 

cidade morre de Câncer (D11).  

Desde a entrada dos agrotóxicos no país na década de 1960, aumentou ainda mais, os 

riscos de adoecer e morrer, aos quais os trabalhadores rurais que já estavam expostos (SILVA 

et al., 2003). Segundo PIGNATI (2011), Intoxicações crônicas que, em longo prazoresultam 

em câncer, descontrole da tireoide, do sistema neurológico em geral, surdez, diminuição da 

acuidade visual e até mesmo Mal de Parkinson são possíveis problemas de saúde causados 

pelos agrotóxicos.  

A distribuição das doenças varia consideravelmente de uma população para outra, 

sofrendo influência de diversos fatores intrínsecos e extrínsecos e o processo produtivo de 

trabalho estão cada vez mais perigosos, causando danos à saúde humana, principalmente aos 

trabalhadores que vivem condições inseguras de trabalho. À medida que a utilização dos 

agrotóxicos e a prática agrícola se tornaram indissociáveis, as populações humanas se 

tornaram vulneráveis às contaminações por essas substâncias. (MOTA, 2009 apud MARTINS 

et al, 2012).  

O dado de intoxicação por agrotóxico será obtido através dos trabalhadores rurais que 

já tenham sofrido, ao longo da vida, intoxicação por agrotóxico, diagnosticada por um 

profissional de saúde. Já os sintomas listados são aqueles referidos por esses trabalhadores 

após ou durante a aplicação de agrotóxico. As classificações dos agrotóxicos, segundo classe, 

ingrediente ativo, grupo químico, classificação toxicológica e ambiental serão obtidas 

mediante consulta aos Sistemas de Informações do Ministério de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Dados secundários, obtidos de 
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documentos oficiais e publicações, serão utilizados para caracterização das condições sociais, 

econômicas e culturais da região.  

Em vista disso, as consequências advindas da utilização dos agrotóxicos no meio rural 

são em geral condicionadas por fatores intrinsecamente relacionados, como por exemplo, o 

uso inadequado dessas substâncias, a pressão exercida pela indústria e comércio para sua 

utilização, a alta toxicidade de certos produtos, a ausência de informações sobre a saúde, a 

segurança de fácil apropriação por parte dos trabalhadores e a deficiência dos mecanismos de 

vigilância, que têm sido muito precárias. Juntamente a esse quadro, as tradições culturais, a 

sociedade e a economia, são determinantes que podem agravar ainda mais essa realidade 

(PERES et al., 2003).  

Diante do exposto, indaga-se sobre que fatores influenciam o agricultor a fazer uso 

excessivo de agrotóxicos causando impactos à sua saúde e ao meio ambiente. Estudos a cerca 

dos principais fatores subjacentes aos altos níveis de intoxicação humana e contaminação 

ambiental por agrotóxicos, indicam que vários eventos se interrelacionam com os ciclos de 

produção, exposição e efeitos à saúde. Dentre estes se destacam os processos de 

comunicaçãopercepção de risco e os determinantes sócio-econômicos. (MOREIRA, JACOB, 

PERES, 2002; SILVA, et al., 2005).  

Neste contexto,  estudos sobre a prevalência e contaminação pelo uso dos agrotóxicos 

nas populações expostas a essas substâncias, uma vez que é elevada a utilização destes 

produtos no cotidiano de muitos agricultores, associado aos vários casos de intoxicações no 

nordeste brasileiro. Augusto (2003). Diante do exposto, este estudo das vulnerabilidades e 

exposição dos agricultores de Miguel Calmon-BA estão sujeitos, poderá contribuir para 

provocar mudanças no comportamento dos sujeitos envolvidos nesse processo e até da 

comunidade que observa este movimento.  

Nesse sentido, torna-se necessário perceber as vulnerabilidades a que estes 

agricultores estão expostos e assim utilizar estes desafios que são existentes em vários 

cenários e neles os seres humanos, de maneira dinâmica , crítica, imprevisível e criativa 

podem produzir olhares transversais para as ciências, para a sociedade, para os homens, 

compreendendo-os numa complexidade e não apenas como mais um plantio ou um cultivo, 

mas olhar para essa realidade de forma integrada, considerando os amplos aspectos que estão 

envolvidos nesse contexto. Assim sendo, acredita-se que a pessoa tem a possibilidade de 

produzir saberes, e num projeto interdisciplinar ela é um exercício permanente de pensar e 
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construir a própria prática, num constante aprender a fazer fazendo. Á partir disso, salienta-se 

a relevância de entender o que essa população, traz em seu histórico e trajetória de vida.  

 

4. Considerações Finais  

 

Os resultados do estudo apontam que o trabalhador rural tem conhecimento de que há riscos 

relacionados ao consumo e manuseio de agrotóxicos, manifestando preocupação com as 

consequências disso. Conhecer quais as intoxicações que ocorrem com maior frequência, 

assim como o perfil dos produtores rurais e usar esses dados para planejar ações que possam 

interferir, positivamente na vida dessa população. O trabalhador do campo não tem a noção da 

real gravidade do perigo que os agrotóxicos podem causar na sua saúde, evidenciando-se que 

não utilizam adequadamente equipamentos de proteção individual. Diante do contexto, é 

imprescindível conhecer a fragilidade social e de exposição ambiental e humana aos 

agrotóxicos, indicando a necessidade de implementar agendas específicas de políticas e ações 

no campo da saúde e da educação do trabalhador agrícola. É urgente reconhecer a 

complexidade inerente aos problemas dos agrotóxicos e tratá-la nos seus múltiplos aspectos, 

através de abordagens que considerem as interações entre as variáveis ambientais e os 

determinantes sociais, culturais e econômicos.  
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Resumo 

O carvão ativado (CA) é um material carbonáceo, com uma porosidade bastante desenvolvida, e 

capacidade para adsorver seletivamente gases, líquidos ou impurezas em seus poros. Porém, para a 

produção do mesmo se faz necessário a utilização de um material precursor com alto teor de carbono 

em sua composição, sendo geralmente empregados materiais orgânicos e inorgânicos diversos, tais 

como: resíduos e biomassa vegetais, ossos, entre outros, uma vez que estes representam alternativas 

práticas, eficientes e de baixo custo. Neste trabalho utilizou-se como material precursor a pimenta-do-

reino (Piper nigrum L.) tendo como objetivo a produção e caracterização do CA buscando 

compreender suas características físico-químicas. Para tanto, foi realizada a caracterização do material 

precursor após a carbonização e ativação química, e como resultado pode-se observar que o 

rendimento do carvão ativado fisicamente da pimenta-do-reino (CAFP) foi de 82,38% e, do carvão 

ativado quimicamente da pimenta-do-reino (CAQP) foi de 38,35%, logo o processo de ativação 

influenciou diretamente para um menor rendimento no CAQP, porém este valor é considerado 

satisfatório em comparação a pesquisas anteriores. Ao comparar o ponto de carga zero (PCZ) das 

amostras e, os respectivos valores de pH‘s em suspensão, foi possível observar que os valores de pH‘s 

são superiores ao PCZ, o que implica que a superfícies destes carvões estão carregadas negativamente, 

favorecendo a adsorção de cátions. A partir dos resultados obtidos é possível concluir que a semente 

da pimenta-do-reino possui um alto potencial para a produção de carvão ativado e, é um adsorvente 

promissor para futuros testes de adsorção.        

 
Palavras-Chave: Carvão ativado; Pimenta-do-reino; Carbonização; Ativação química; Caracterização 

Físico-química. 

 
Abstract 

Activated carbon (CA) is a carbonaceous material, with a highly developed porosity, and the ability to 

selectively adsorb gases, liquids or impurities in its pores. However, in order to produce it, it is 

necessary to use a precursor material with a high carbon content in its composition, being generally 

employed various organic and inorganic materials, such as: vegetable residues and biomass, bones, 
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among others, once that these represent practical, efficient and low-cost alternatives. In this work, 

black pepper (Piper nigrum L.) was used as a precursor material, with the objective of producing and 

characterizing the CA seeking to understand its physical-chemical characteristics. For this purpose, the 

characterization of the precursor material was carried out after carbonization and chemical activation, 

and as a result it can be observed that the yield of black pepper coal (CAFP) was 82.38% and that of 

chemically activated carbon of black pepper (CAQP) was 38.35%, so the activation process directly 

influenced a lower yield in CAQP, however this value is considered satisfactory compared to previous 

research. When comparing the zero chargepoint (PCZ) of the samples and the respective pH values in 

suspension, it was possible to observe that the pH values are higher than the PCZ, which implies that 

the surfaces of these coals are negatively charged, favoring adsorption of cations. From the results 

obtained, it can be concluded that black pepper seed has a high potential for the production of 

activated carbon and is a promising adsorbent for future adsorption tests. 

Keywords: Activated charcoal; Black pepper; Carbonization; Chemical activation; Physical-chemical 

characterization. 

 

1. Introdução 

O carvão ativado (CA) é um material carbonáceo, com uma porosidade bastante 

desenvolvida, e capacidade para adsorver seletivamente gases, líquidos ou impurezas em seus 

poros, além de apresentar boa resistência mecânica devido suas características físico-químicas 

e seletividade (DIAS, 2013; FREITAS; BUENO, 2014). 

Para a produção do CA é necessário a utilização de um material precursor com alto 

teor de carbono em sua composição, sendo geralmente empregados materiais orgânicos e 

inorgânicos diversos, tais como: resíduos e biomassa vegetais, ossos, entre outros, uma vez 

que estes representam alternativas práticas, eficientes e de baixo custo (CLAUDINO, 2003; 

MELO, 2012). Após verificação inicial de diversos produtos, se escolheu testar a eficiência da 

biomassa da semente da pimenta-do-reino (Piper nigrum L.), na produção de CA, pois a 

mesma consiste em uma cultura abundante na região Nordeste do estado do Pará, inclusive 

com grande expressão econômica e social (EMBRAPA, 2014). 

O uso de biomassa como material precursor na produção de CA tem sido alvo 

constante nas pesquisas que buscam tecnologias alternativas e ambientalmente corretas diante 

as tecnologias atualmente empregadas (NERES et al., 2014; ROCHA, 2006; WERLANG, 

2013). No entanto, tais materiais devem apresentar características propícias à sua 

transformação em CA. Melo (2012) e Oda (2017) especificam que a proporção da 

composição química de um CA depende de seu percursor, devendo este ser rico em carbono, 

não sofrer grande degradação quando carbonizado, apresentar alta densidade e dureza, 
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apresentar níveis baixos de matéria inorgânica, baixa degradação na estocagem e alto 

rendimento. 

De acordo com a literatura há dois processos que são aplicados na obtenção do CA: 

ativação física, que consiste na reação entre o carvão e gases oxidantes na presença de altas 

temperaturas; e a ativação química. Esta por sua vez, leva a formação de sítios eletricamente 

insaturados, com alta capacidade adsortiva (PIZA, 2008; ROCHA et al. 2016). No processo 

de ativação química o carvão passa por impregnação a partir de um agente químico que, na 

maioria das vezes, é um composto com propriedades desidratantes que influencia a 

decomposição do percursor na calcinação, inibindo a formação de alcatrão, de ácido acético, 

metanol, entre outros, melhorando assim a disponibilidade dos poros. O impregnamento 

químico é o método mais utilizado para a produção de CA (NASCIMENTO, et al., 2014; 

SOARES, A., 2001; SCHETTINO JUNIOR, 2004). 

Portanto, o trabalho objetivou produzir e caracterizar o carvão ativado a partir da 

semente da pimenta-do-reino (Piper nigrum L.), buscando compreender suas características 

físico-químicas e a influência dos diferentes métodos de obtenção do carvão ativado 

(fisicamente e quimicamente) nessas propriedades.  

 

2. Metodologia 

A matéria-prima utilizada na produção de CA foi a semente da pimenta-do-reino 

(Piper nigrum L.) da variedade Tira Cota. Esta especiaria foi adquirida no Sítio São José, 

propriedade localizada na Travessa São Domingos II, a 12 Km da sede do Município de Santa 

Maria do Pará, nordeste paraense. 

 Para a realização das análises, as sementes da pimenta-do-reino encontravam-se 

completamente desenvolvidas, em estágio semimaduro, apresentando coloração verde clara a 

vermelho-amarelado, com endosperma apresentando-se esbranquiçado, mostrado na Figura 1. 

Para tanto, utilizou-se 3 Kg da matéria-prima. Em seguida, a amostra foi seca ao sol por três 

dias, visando a perda de umidade. Após este pré-tratamento, foi dado início a produção do 

CA. 
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Figura 1 - Sementes da pimenta-do-reino utilizada na obtenção do CA 

 
Fonte: Autor 

 

Foram realizados ensaios a fim de caracterizar a superfície do material antes da 

ativação, após a ativação física (carbonização) e depois da ativação química. Inicialmente, a 

semente da pimenta-do-reino depois de exposta ao sol, secagem natural, por 3 dias,foi 

disposta em estufa ODONTOBRÁS modelo EL 1.4,a 105 ºC por 5 h. Após retirado da estufa 

e colocado em dessecador, o material foi separado em 4 vasos cerâmicos tampados, contendo 

cada vaso aproximadamente 162,45 g de material. Mostrado na Figura 2. 

 

Figura 2-Material após secagem separado para carbonização 

 

Fonte: Autor 

 

Posteriormente, o material foi ativado fisicamente no processo de carbonização. Este 

processo consiste em uma pirólise lenta, no qual foi realizada em forno mufla QUIMIS 
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modelo M25097 a 600 ºC por 1h, com taxa de aquecimento de 3ºC/min. É de suma 

importância ressaltar, que a taxa de aquecimento utilizada para esta pesquisa corresponde as 

observações alçadas por Ladeira, Sandi e Puget (2016), na produção de CA a partir de 

sementes de goiaba. 

Por fim, o material carbonizado foi ativado quimicamente. Em suma, 200 g do 

material seco foi pesado emuma balança semi-analítica MARTE modelo UX6200H, com 

auxílio de um béquer, e levado a estufa LUCADEMA a 105 ºC por 5h. Após ser retirado da 

estufa, o material foi colocado em contato com uma solução de impregnação a base de água 

destilada (500 mL) e NaOH (40 g) e deixado em repouso por 24h. Passado este intervalo, a 

amostra impregnada com o agente ativante NaOH foi separada em 2 bandejas de plástico e 

disposta novamente em estufa para a secagem do material. Esta etapa compreendeu um 

período de 17h a temperatura média de 65 ºC, até o material apresentar peso constante. De 

acordo com a Figura 3. 

 

Figura 3 -CA (esquerda) e CAmacerado (direita) 

 

Fonte: Autor 

 

A análise do teor de umidade foi realizada a partir da semente da pimenta-do-reino 

antes de realizado o processo de carbonização. No entanto, as análises de teor de cinzas, 

carbono fixo, densidade aparente e real, e porosidade foram realizadas quando na obtenção da 

amostra carbonizada. A partir destas, as amostras foram intituladas de carvão ativado 

fisicamente da pimenta-do-reino (CAFP) e carvão ativado quimicamente da pimenta-do-reino 

(CAQP). Ressalta-se que as análises de conteúdo do material volátil, rendimento em carvão, 

pH e ponto de carga zero (PCZ) foram empregados para ambos os casos (CAFP e CAQP). 
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Na Figura 4 é possível observar o fluxograma do processo experimental realizado. 

 

Figura4- Fluxograma do processo experimental 

Fonte: Autor 

 

 

3. Resultados/Discussões 

A umidade da biomassa foi da ordem de 27,13%. Para Mangueira (2014), a umidade 

presente em uma determinada biomassa responde à umidade da sua superfície e a umidade 

inerente da mesma, sendo que a incorporação desta responde a três fatores: fabricação, 
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transporte e armazenamento. Piza (2008), ainda complementa que carvões que apresentam 

alto teor de umidade geralmente comportam em sua superfície uma grande quantidade de 

compostos químicos oxidados. 

 

a. Caracterização do material  

Os resultados obtidos a partir da carbonização da semente da pimenta-do-reino estão 

especificados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Caracterização físico-química do carvão ativado fisicamente da pimenta-do-reino 

(CAFP). 

Teor de Cinzas Carbono Fixo Densidade Aparente Densidade Real Porosidade 

4,21% 51,03% 0,7633 g cm
-3

 0,8979 g cm
-3

 14,99% 

 

O teor de cinzas encontrado foi da ordem de 4,21%, percentual este considerado 

dentro da faixa dita favorável, que corresponde a valores abaixo de 7%. Vale ressaltar que o 

teor de cinzas de carvões ativados comerciais responde a taxa de até 15%. 

Este parâmetro é um indicador de qualidade para carvões ativados, sendo que a 

maioria dos carvões apresentam baixo teor de cinzas, o que influencia no alto número de 

poros e alta taxa de adsorção destes (PIZA, 2008). 

 

b. Determinação do teor de materiais voláteis e rendimento em carvão 

Em relação ao índice de carbono fixo, Vale, et al. (2011), indicam que materiais com 

alto índice de carbono fixo apresentam queima lenta, o que corresponde a um maior tempo de 

combustão. Para o carvão da semente da pimenta-do-reino este valor correspondeu a 51,03%, 

encontrando-se este percentual na média de outras pesquisas já realizadas a partir de materiais 

precursores distintos. 

Segundo NeusatzGuilhen (2018), quanto maior a densidade do material precursor, 

maior a densidade do carvão a ser produzido, além de responder diretamente ao aumento da 

temperatura de ativação (quanto maior a temperatura, maior será a densidade do carvão). Para 

Mangueira (2014), a densidade aparente está diretamente ligada a natureza do material 

precursor e de sua manufatura. No carvão produzido, a densidade aparente foi de 0,76 g.cm
-3

, 

e a densidade real encontrada foi de 0,90 g.cm
-3

. 
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A porosidade (volume de poros/grama do adsorvente) obtida nesta pesquisa 

apresentou o percentual de 14,99%, o que representa o volume total de todos os poros 

presentes na superfície do carvão, que se tornam aparentes devido ao desprendimento de 

materiais voláteis durante a pirólise. Em sua pesquisa, Melo (2012) afirma que percentuais 

baixos de porosidade estão ligados a baixa densidade do carvão, assim quanto menos denso o 

carvão maior a quantidade de poros presentes em sua superfície. 

Em relação ao teor de materiais voláteis e do rendimento, as análises foram atribuídas 

ao CAFP e CAQP, representados na Figura 5. 

 

 

Figura 5- Comparação dos resultados do teor de materiais voláteis e rendimento em carvão 

do CAFP e CAQP 

 

Os percentuais de teor de materiais voláteis (CAFP = 17,63% e CAQP = 61,66%) e 

rendimento em carvão (CAFP = 82,38%, e CAQP = 38,35%), representam os compostos 

remanescentes do alcatrão que permaneceram na superfície do carvão mesmo depois da 

carbonização da biomassa e, a quantidade de material da biomassa remanescente após a 

ativação, respectivamente. 

Segundo Ladeira, Sandi, Puget (2016), a faixa aceitável de teor de material volátil para 

biomassa corresponde as faixas entre 75-85%, sendo que apenas o CAQP se encontra 

próximo destas. Também, os rendimentos apresentaram grande variação entre as amostras, 
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principalmente após a ativação química por NaOH. Logo, pode-se concluir que a ativação 

química influenciou diretamente para um menor rendimento do produto final, porém mesmo o 

menor valor de rendimento encontrado, foi considerado satisfatório em comparação com os 

rendimentos em carvão de pesquisas anteriores, mesmo quando não utilizado o NaOH como 

ativante químico. 

 

c. Determinação do pH em Suspensão 

O pH do carvão ativado é um parâmetro de grande relevância, pois tem um efeito 

significativo nas características de adsorção, uma vez que determina as interações 

eletrostáticas, podendo alterar o processo de adsorção (PIZA, 2008). 

O CAFP apresentou pH igual a 9,15 e o CAQP apresentou um resultado de 9,45.Logo, 

os carvões produzidos neste trabalho são alcalinos. Entre os fatores que podem ter sidos 

fundamentais para que os carvões adquirissem caráter alcalino, destacam-se: vestígios de 

cinzas presente nas amostras, utilização de uma base como agente ativante e, a presença do 

composto químico piperina (com taxa de ocorrência de 5,7% no fruto da pimenta), que 

naturalmente confere característica básica ao fruto (FELIPE, BICAS, 2017; MELO, 2012).  

Com base nos resultados, foi possível compreender a característica básica dos carvões, 

os quais são capazes de adsorver mais íons H+ do que OH-. Deste modo, os resultados 

justificam-se pela existência de grupos químicos de caráter básico ligados à estrutura de 

material carbonoso, que são capazes de desenvolver óxidos básicos na superfície dos carvões 

(MOHAN, PITTMAN, 2006; NUNES, 2008). 

 

d. Determinação do Ponto de Carga Zero 

O PCZ é um parâmetro muito importante, pois fornece informações úteis sobre como 

será o comportamento das cargas na superfície do adsorvente em função do pH do meio. Essa 

capacidade é definida pela solução envolvente. Assim, quando o pH da solução for maior que 

o PCZ a superfície do carvão ativado será carregada negativamente e, carregado 

positivamente quando o pH da solução for menor que o PCZ (SANTOS, X., 2016). Assim, o 

PCZ do CAFP foi da ordem de 7,68 e PCZ do CAQP foi de 8,86, conforme observado nas 

Figuras 6 e 7. Com base nestes resultados, pode-se inferir que este carvão apresenta uma 

capacidade álcali. 
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Figura 6-Determinação do PCZ do CAFP 

 

 

Figura 7 - Determinação do PCZ do CAQP 

 

Comparando as análises entre o PCZ do CAFP e CAQP e, os respectivos valores dos 

pH‘s em suspensão, foi possível observar que os valores de pH‘s são superiores ao PCZ, ou 

seja, os carvões apresentam superfícies carregadas negativamente, o que favorece a adsorção 

de cátions. Neste caso, podem ser indicados para reduzir a acidez de um adsorvato, 

aumentando as cargas negativas (FARIA, 2015). 
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De acordo com os escritos de Dias (2013), Faria (2015), para valores encontrados no 

pHPCZ o adsorvente atua como uma solução tampão. ―Quando um material sólido entrar em 

contato com uma solução líquida com pH abaixo do pHPCZ, a superfície é carregada 

positivamente‖ (FARIA, 2015, p. 48). Assim, uma grande quantidade de ânions é adsorvida 

balanceando as cargas positivas. Já para um ―pH maior do pHPCZ o adsorvente tem carga 

negativa favorecendo a adsorção de cátions‖ (FARIA, 2015, p. 48). Neste caso, os 

adsorventes atuam com maior eficiência na remoção de materiais catiônicos. 

 

4. Considerações Finais 

A proposta do presente trabalho foi produzir e caracterizar carvão ativado a partir da 

semente da pimenta-do-reino (Piper nigrumL.), tendo em vista ser esta uma matéria prima de 

grande potencial. Do estudo foi possível distinguir e comparar o comportamento dos carvões 

que foram submetidos ao processo de carbonização e ativação química sendo utilizado como 

agente ativador o NaOH.  

Todos os carvões estudados no presente trabalho são alcalinos, portanto, sob este 

aspecto são mais adequados à remoção de substâncias catiônicas e aniônicas. Faz-se 

necessário, porém a continuidade das análises, de modo a determinar o real potencial do 

material produzido, tal como testar sua capacidade de adsorção, o que não foi objeto do 

escopo deste trabalho. 

Baseando-se nos resultados obtidos, pode-se concluir que a semente da pimenta-do-

reino possui um alto potencial para a produção de carvão ativado e, é um adsorvente 

promissor para futuros testes de adsorção, principalmente quanto ao tratamento e qualidade da 

água. 
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Área Temática5: Meio Ambiente, Recursos Florestais e Recursos Pesqueiros 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

O monitoramento da qualidade da água é um dos pilares na política de planejamento e gestão de 

recursos hídricos, a qual funciona como um mecanismo que possibilita o acompanhamento do 

processo de uso dos corpos hídricos. O trabalho objetiva determinar a qualidade das águas superficiais 

do Rio Guamá associado com a sazonalidade na região, em conjunto com parâmetros os físicos 

químicos, e avaliar a condição e qualidade da água deste corpo hídrico para a população local. O 

estudo foi realizado no período de junho 2018 a maio de 2019 durante os períodos menos chuvoso e 

chuvoso, realizando coleta de dados de pH e temperatura no momento da amostragem e as demais 

amostras foram conservadas e conduzidas para o laboratório de química ambiental da Universidade 

Federal Rural da Amazônia, e foram analisadas: alcalinidade total e turbidez. As análises de 

temperatura mostraram que o período chuvoso é responsável pela sua diminuição por conta da 

cobertura de nuvens, já os resultados das análises de pH e turbidez foram comparados com o 

CONAMA 357 de 2005, o que permitiu o entendimento de uma condição natural de acidez na região 

amazônica. O pH não teve variações acentuadas, com valores característicos da região Amazônica. A 

alcalinidade total teve uma pequena variação entre os períodos estudados. O monitoramento dessas 

vaiáveis é de suma importância para as comunidades que vivem entorno do rio Guamá e usam este 

recurso hídrico para o seu dia a dia. 

Palavras-Chave: Monitoramento; sazonalidade; alcalinidade total. 

 

Abstract:  

 

The monitoring of water quality is one of the pillars of the water resources planning and management 

policy, which works as a mechanism that makes it possible to monitor the process of using water 

bodies. The work aims to determine the quality of the surface waters of the Guamá River associated 

with seasonality in the region, together with chemical physics parameters, and to evaluate the 

condition and quality of the water of this water body for the local population. The study was carried 

out from June 2018 to May 2019 during the less rainy and rainy periods, collecting pH and 

temperature data at the time of sampling and the remaining samples were preserved and taken to the 
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environmental chemistry laboratory of the Federal University Of the Amazon, and were analyzed: 

total alkalinity and turbidity. Temperature analyzes showed that the rainy season is responsible for its 

decrease due to cloud cover, whereas the results of the pH and turbidity analyzes were compared with 

CONAMA 357 of 2005, which allowed the understanding of a natural acidity condition in the Amazon 

region. The pH did not have marked variations, with values characteristic of the Amazon region. The 

total alkalinity varied slightly between the periods studied. Monitoring these variables is of paramount 

importance for the communities that live around the Guamá River and use this water resource for their 

daily lives. 

 
Keywords: Monitoring, Seasonality, Total Alkalinity 

 

 

1. Introdução 

A água é de fundamental à vida no planeta Terra e essencial para a humanidade 

(CECH, 2013). No entanto, as múltiplas e complexas atividades antrópicas intensificam a 

alteração deste recurso (TUNDISI; TUNDISI, 2008), relacionado a isso ocorre o crescimento 

exponencial da população, da concentração urbana e do desenvolvimento tecnológico sendo 

assim contribuindo para o aumento e intensidade das interferências nos ecossistemas 

aquáticos (TARGA; BATISTA, 2015; RODRIGUES et al., 2015; GUERRA, 2011). 

A região metropolitana de Belém (RMB) concentra um terço da população do estado 

do Pará, e é a segunda maior região metropolitana do Norte do pais, tendo um grau de 

urbanização de 96,1% (IPEA, 2014), em consequência a sua expansão têm causado séries de 

problemas econômicos, sociais e principalmente ambientais, que causam danos irreparáveis a 

sustentabilidade ambiental e fluvial de Belém, principalmente no que se refere a ocupação e 

uso do solo, ao longo do Rio Guamá, afluente que margeia esta cidade ao seu sul (PEREIRA; 

VIEIRA, 2016). 

O rio Guamá ao longo do seu curso sofre diversas mudanças, tais como: o crescimento 

da cidade, a insuficiência de infraestrutura básica, a ocupação de áreas de risco, a destruição 

das reservas ecológicas e a poluição do meio ambiente de forma geral, além de intensas e 

constantes atividades desenvolvidas na zona portuária que geram perturbações sobre a 

condição da coluna de água (CASTRO; ALMEIDA, 2012). 

O monitoramento da qualidade da água é um dos pilares na política de planejamento e 

gestão de recursos hídricos, a qual funciona como um mecanismo que possibilita o 

acompanhamento do processo de uso dos corpos hídricos, a qual apresenta seus efeitos sobre 

as características qualitativas e quantitativas das águas, visando subsidiar as ações de controle 

ambiental e além de preservação do local (GUEDES et al., 2012).  
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Os parâmetros da qualidade da água funcionam como uma ferramenta que auxiliam na 

gestão de recursos hídricos e possibilitam identificar o processo de uso dos corpos d‘água, 

mostrando seus efeitos sobre as características qualitativas dos recursos hídricos, com o 

intuito de garantir a proteção da comunidade sem riscos a sua saúde (SANTOS, et al., 2019; 

SILVA et al., 2017). 

Para tanto, este trabalho se objetiva a avaliar a condição das águas do rio Guamá, 

associando aos parâmetros abióticos (alcalinidade total, temperatura e turbidez) em conjunto 

com a sazonalidade amazônica, para verificar a qualidade da água deste corpo hídrico e se 

está em conformidade com o que é preconizado em normativas e resoluções. 

 

2. Metodologia 

O Guamá é um rio localizado no nordeste do estado do Pará, é afluente do rio Pará, 

tem sua nascente as proximidades de Ourém, situada em sua margem direita. Segue para o 

Oeste, encontra-se com o rio Capim. Tendo como seus principais afluentes os rios Acará, 

Capim e Moju.  

Figura 1: Pontos de coleta no Rio Guamá 

 

Fonte: Autores. 

 

 

A navegabilidade é viável nos últimos 160 Km do rio, do município de São Miguel do 

Guamá à Baía do Guajará (SANTOS et al., 2014). Nos rios amazônicos observa-se uma 
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sazonalidade com período chuvoso e menos chuvoso bem definido que se reflete nas 

propriedades físico-químicas das águas, ocorrendo gradativas alterações ao longo do tempo 

(FERREIRA et al., 2012).  

A coleta das amostras superficiais de água foi realizada no período de junho de 2018 a 

maio de 2019, no rio Guamá (Figura 1), englobando o período menos chuvoso (junho a 

novembro) e o período chuvoso (dezembro a maio) da região. 

No momento da coleta foram analisados pH e a temperatura, com o auxílio do 

pHmetro, da marca AKSO, modelo AK90, para as demais análises as amostras foram 

conduzidas para o Laboratório de Química Ambiental (LQA) da Universidade Federal Rural 

da Amazônia (UFRA) e preservadas de acordo com StandartofMethods for 

theExaminationofWaterandWasterwater (APHA, 1995), os parâmetros analisados no 

laboratório foram: turbidez (UNT) e alcalinidade total (mg.L
-1

). 

No laboratório a leitura da turbidez ocorreu com o auxílio do colorimetro DR/890 da 

marca Hach, enquanto para a alcalinidade total, foi determinada por titulação com ácido 

sufúrico, segundo StandartofMethods for theExaminationofWaterandWasterwater 

(APHA,1995). 

 

3. Resultados/Discussões 

As águas do rio Guamá foram classificadas por Santos et al. (2014) como água doce, e 

pode ser enquadrada como Classe II, de acordo com a Resolução nº 357, de 17 de março de 

2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, que estabelece as classes de 

qualidade de água em função dos principais usos, cujos padrões devem ser alcançados e/ou 

mantidos, ao longo do tempo. 

Os dados da temperatura no período menos chuvoso (Figura 2) oscilou de 29,6 ᵒC a 

31,6 ᵒC com média de 30,5 ± 0,56 ᵒC enquanto no período chuvoso (Figura 3) variou de 27,6 

ᵒC a 30,6 ᵒC, tendo média de 29,3 ± 0,80 ᵒC (Tabela 1) indicando que ocorreu uma variação 

entre a estação menos chuvosa do que chuvosa, isso ocorre, por causa das irradiações solares 

e além da menor formação de nuvens carregadas na região fazendo que as aguas superficiais 

se aqueçam e influenciam na temperatura (SILVA, 2010). Silva (2014) descreveu valores de 

temperatura entre 28º C e 31,3º C nas águas do rio Guamá e Aurá, valor próximo aos 

detectados no presente trabalho. 

Tabela 1: Valores mínimos, máximos e médias nos períodos estudados no rio Guamá (Fonte: 

Autores, 2020). 
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Figura 2: Valores da temperatura (ᵒC) no período menos chuvoso 

 
Fonte: Autores. 

Figura 3: Valores de temperatura (ᵒC) no período chuvoso 

 

Fonte: Autores. 

Os dados de pH no período menos chuvoso oscilou de 5,4 a 6,5 com média de 5,9 ± 

0,21 (Figura 4), e no chuvoso (Figura 5) variou de 5,5 a 6,1 tendo média de 5,9 ± 0,28 (Tabela 

1), com valores médios iguais entre os períodos. Valores característicos da região amazônica, 

Lopes et al., (2017) no estuário amazônico descreveram valores de pH entre 5,2 e 6,6, e 

Santos et al., (2013) médias de 6,6 e 6,7 respectivamente nos períodos menos chuvoso e 

chuvoso. 

Figura 4: Valores de pH no período menos chuvoso 
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Fonte: Autores. 

Figura 5: Valores de pH no período chuvoso 

 

Fonte: Autores. 

Os teores de turbidez na estação menos chuvosa (Figura 6) oscilou de 41 UNT a 130 

UNT com média de 89,41± 24,28 UNT, enquanto para a estação chuvosa (Figura 7) variou de 

45 UNT a 113 UNT, tendo média de 74,08 ±17,35 UNT (Tabela 1). Segundo Albanez & 

Matos (2007) a transparência da água e a turbidez podem sofrer alterações no curso hídrico, 

devido à presença de materiais em suspensão como partículas de solo e resíduos orgânicos, 

que geralmente entram no aporte hídrico em razão da ocorrência de processos erosivos no 

solo; material orgânico e inorgânico presente devido o lançamento de esgotos domésticos ou 

industriais na água, e a presença de algas e pequenos animais, o que pode ter causado um 

aumento ligeiro os valores de turbidez no período menos chuvoso em comparação com o 

chuvoso no presente trabalho. 

Figura 6: Valores de turbidez (UNT) no período menos chuvoso 
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Fonte: Autores. 

Figura 7: Valores de turbidez (UNT) no período chuvoso 

 

Fonte: Autores. 

Dentre esses parâmetros, a alcalinidade é definida como a capacidade de 

tamponamento ácido de águas devido à presença de espécies que aceitam prótons, 

principalmente aos íons carbonatos e bicarbonatos. A concentração de todas as bases que 

podem aceitar H+ quando uma titulação é feita com um ácido forte como o HCl, até o 

segundo ponto de equivalência do ácido carbônico (pH 4,5) é definida como Alcalinidade 

Total (GUIMARÃES; MANIERO, 2012; PARRON; MUNIS; PEREIRA, 2011).  A 

importância da turbidez é por ser um parâmetro que traduz a resistência oferecida pela água a 

passagem dos raios luminosos (GOMES FILHO et al., 2013). 

Os valores da alcalinidade total (AT) tiveram uma pequena oscilação entre as 

sazonalidades, os dados no período menos chuvoso (Figura 8) oscilaram entre 6 mg.L
-1

 

CaCO3 a 16 mg.L
-1

 CaCO3 com média de 11,92 ± 3,15 mg.L
-1

 CaCO3, enquanto para o 

chuvoso (Figura 9) variou de 6 mg.L
-1

 CaCO3 a 12 mg.L
-1

 CaCO3, média de 8,92 ± 1,86 

mg.L
-1

 CaCO3.Piratoba et al., (2017) descreve na área portuária de Barcarena detectaram na 

estação menos chuvoso teores de 16,36 mg.L
-1

 CaCO3  a 18,51 mg.L
-1

 CaCO3, e na estação 
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chuvosa de 16,7 mg.L
-1

 CaCO3  a 17,71 mg.L
-1

 CaCO3, com as médias maiores no período 

menos chuvoso. 

Figura 8: Valores de alcalinidade total (AT) no período menos chuvoso 

 

 Fonte: Autores. 

Figura 9: Valores de alcalinidade total (AT) no período chuvoso 

 

Fonte: Autores. 

4. Considerações Finais ou Conclusão 

Os resultados deste trabalho indicaram que a sazonalidade da região influenciou nos 

dados de dois parâmetros que foram: a temperatura e turbidez. O pH não teve variações 

acentuadas, com valores característicos da região Amazônica. A alcalinidade total teve uma 

pequena variação entre os períodos estudados. 

O monitoramento constante das variáveis é de suma importância para garantir que o 

rio Guamá permaneça como uma fonte hídrica com usos múltiplos para as comunidades que 

vivem entorno desse rio, além de subsidiar a gestão ambiental local. 
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Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

A atividade pesqueira no Paráé um dos principais meios de obtenção de renda para muitas 

comunidades litorâneas do estado, além de movimentar a economia e contribuir para o 

desenvolvimento socioeconômico dessas comunidades. Com o intuito de contribuir e obter 

conhecimento a respeito da pesca nas comunidades litorâneas paraense, este trabalho teve como 

objetivo caracterizar a atividade de pescana comunidade do Curuperé, município de Curuçá, por meio 

de dezoito entrevistas semiestruturadas com os pescadores da localidade.Ao final da pesquisa 

contatou-se que os apetrechos de pesca utilizados pelos pescadores em sua maioria são a rede de 

emalhe (56%), seguido por puçá de arrastro (22%), linha de mão (15%) e curral (4%). Também foram 

questionados sobre as espécies capturadas e notou-se que o Bagre (Família Arridae), Tainha (Mugil 

spp.) Pescada gó (Macrodonancylodon. Bloch e Schneider, 1801) e o Camarão (Família 

Penaeidae)estão entre as espécies mais capturadas por esses pescadores. Quanto ao meio de 

locomoção, conclui-se que 56% dos pescadores utilizam embarcações motorizadas de pequeno porte e 

33% utilizam canoa a remo. Com relação as vezes que esses pescadores saem por semana para a 

atividade, constatou-se que 1% dos entrevistados saem apenas um dia, (11%) saem 2 vezes, (28%) 

saem 3 vezes, (22%) saem de 2-4 vezes, (6%) saem 5 vezes e (28%) saem todos dias. E todos os 

entrevistados preferem sair a tarde para voltas na manhã do dia seguinte. A pesca na localidade é o 

meio de sustento principal de algumas famílias, o que nos leva a ter uma percepção detalhada sobre os 

aspectos específicos de cada comunidade para uma melhor gestão dos recursos pesqueiros. 

 
Palavras-Chave: Geração deRenda, Artes de pesca, Sustentabilidade, Amazônia, Nordeste 

paraense  

 

Abstract  

 

Fishing activity in Pará is one of the main means of obtaining income for many coastal communities in 

the state, in addition to moving the economy and contributing to the socioeconomic development of 

these communities. In order to contribute and gain knowledge about fishing in coastal communities in 

Pará, this work aimed to characterize the fishing activity of the community of Curuperé, municipality 

of Curuçá, by means of eighteen semi-structured interviews with local fishermen. research found that 
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the fishing gear used by fishermen are mostly gillnet (56%), followed by trawl puçá (22%), hand line 

(15%) and corral (4%). They were also asked about the species caught and it was noted that the 

Catfish (Family Arridae), Mullet (Mugil spp.) Hake gó (Macrodonancylodon. Bloch and Schneider, 

1801) and the Shrimp (Family Penaeidae) are among the species most captured by these fishermen. As 

for the means of locomotion, it is concluded that 56% of fishermen use small motorized boats and 

33% use rowing canoe. Regarding the times that these fishermen go out for the week, it was found that 

1% of the interviewees leave only one day, (11%) leave 2 times, (28%) leave 3 times, (22%) leave 2 -4 

times, (6%) go out 5 times and (28%) go out every day. And all respondents prefer to go out in the 

afternoon for the morning of the next morning. Fishing in the locality is the main source of livelihood 

for some families, which leads us to have a detailed perception about the specific aspects of each 

community for a better management of fishery resources. 

 
Key words: Income generation, Fishingactivity,Sustainability,Amazônia, Northeastof Pará. 

 

 

1. Introdução 

Pescarias artesanais na Região Norte do país fornecem alimento e empregos diretos 

para muitas populações ribeirinhas que apresentam um dos maiores consumos per capta de 

peixe do mundo (BATISTA et al., 2004). 

A pesca artesanal desempenha um papel fundamental na produção de pescado do país, 

sendo responsável por mais de 60% dos desembarques continentais. A Região Norte responde 

por 55,7% da produção pesqueira de água doce brasileira totalizando 248.911 toneladas em 

2010, fortemente impulsionada pelos estados do Amazonas (70.896 t) e do Pará (50.949 t). 

Esta região concentra cerca de 38% dos pescadores artesanais do país e o estado do Pará 

contribui com 223.501 pescadores entre homens e mulheres (BRASIL, 2012). 

A pesca é de grande importância para o desenvolvimento social e econômico das 

populações amazônicas. Essa atividade sedestaca quando comparada com as demais regiões 

do país, tanto no que se refere à pesca costeira quanto de águas interiores, devido à riqueza de 

espécies exploradas, pela quantidade de pescado capturado e pela dependência da população 

ribeirinhas com essa atividade (BARTHEM; FABRÉ, 2003; RUFFINO et al., 2005, 2006). 

Isso implica numa pesquisa mais complexa e detalhada, uma vez que questões culturais e 

tecnologias específicas também fazem parte do processo. 

Assim, é prioritária a consolidação de bases científicas para o manejo das pescarias e, 

consequentemente, a conservação da diversidade íctica, pois várias comunidades que 

dependem da produção e comercialização dos produtos da pesca artesanal, como meio 

fundamental de renda e alimentação, estão submetidas muitas vezes a situações de pobreza, 

riscos sociais e ambientais que tendem, em longo prazo, comprometer o desempenho da 

cadeia produtiva (SANTOS, 2005). 
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Nesse contexto, o seguinte trabalho teve como objetivo caracterizar a atividade de 

pesca na comunidade doCuruperé, município de Curuçá, estado do Pará, visando destacar os 

apetrechos de pesca, tipos de embarcações, tempo dedicado à atividade e as espécies 

capturadas pelos pescadores da vila. Consequentemente adquirir conhecimento e estruturar 

estratégias para uma boa gestão dos recursos pesqueiros da região.   

2. Referencial teórico  

A pesca é uma das atividades mais antigas praticada pela humanidade, no qual até hoje 

ainda são estudados a complexidade das inter-relações sociais, ambientais e econômicos 

inclusos neste setor primário, sendo categorizado como forte indicador social nas regiões 

pesqueiras (Zacardi, 2015). 

A pesca artesanal é definida como aquela em que o pescador, sozinho ou em parcerias, 

participa direta ou indiretamente da captura de pescado, utilizando instrumentos relativamente 

simples.  Os pescadores retiram dessa pesca sua principal fonte de renda, ainda que 

sazonalmente possam exercer atividades complementares, sem vínculoempregatício 

(DIEGUES,  1988;   NEIVA, 1990). 

Atualmente, as análises das atividades produtivas vinculadas ao setor primário da 

economia, como é o caso da pesca artesanal, requerem um novo enfoque, o qual deve estar 

fundamentado nas concepções de agronegócio e nos componentes da cadeia produtiva 

(Araújo, 2003). 

Essa modalidade de pesca fornece grande parte do pescado capturado no Brasil, 

gerando emprego e alimento para diversas populações. Sendo essa, uma atividade importante 

economicamente, culturalmente e socialmente no país. A estatística da pesca artesanal no 

país, sofre uma carência tanto de informações biológica, quanto socioeconômicas, sendo 

importantes para o manejo dos recursos pesqueiros (FUZETTI & CORRÊA, 2009). 

Segundo CASTRO et  al (2005) e  VASCONCELLOS et  al (2007), Trabalhos 

desenvolvidos em comunidades de pescadores  artesanais  fornecem  dados  pesqueiros 

importantes  para complementar  as  estatísticas de pesca do  Brasil,    tanto    em    relação    

às informações biológicas,  quanto socioeconômicas, uma vez que a produção desembarcada, 

em geral, não    é computada nas  estatísticas     oficiais, principalmente   quando   essa   

provém   de   locais distantes dos centros de comercialização. 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                                                               

  ISBN: 978-65-87415-14-7 

 
 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

893 

Apesar de utilizar tecnologias relativamente menos impactantes quando comparada a 

pesca industrial, apescaartesanal também pode influenciar negativamente os estoques 

pesqueiros. Isto pode estar relacionado com o fato de que algumas pescarias podem ter espécies-alvo 

e o foco da pesca sobre determinadas espécies pode gerar a sobrepesca e alterações no ecossistema 

marinho (PACHECO et al., 2006; PINNERGAR e ENGELHARD, 2007).  

Entender as comunidades e o ambiente em que vivem requer uma série de estudos, nos quais o 

envolvimento se dá através de dois principais componentes que não estão relacionados e são 

independentes entre si: deve-se observar o modo de vida da comunidade estudada, compreendendo 

situações de vivências práticas e atentar –se a saber como se dá a utilização dos recursos naturais 

locais, bem como a cultura e tradição existentes (Silva et. al, 2007). 

 

3. Metodologia 

Área de estudo 

O estudo em questão foi realizado na comunidade do na Comunidade do Curuperé, 

estando situada no município de Curuçá localizado namesorregião do nordeste paraense e à 

microrregião do Salgado, está localizadodentro das coordenadas geográficas: 00º 43 48 de 

Lat. Sul e 47º 51 06 de Long.Oeste de Greenwich. Limita-se ao norte com o oceano Atlântico, 

ao sul com omunicípio de Terra Alta, a Leste com o município de Marapanim e a oeste com 

omunicípio de São Caetano de Odivelas (COSTA, 2010). Conforme Figura 1. 

Figura 1 - Localização do município de Curuçá, região do Salgado Paraense. 

Fonte: SEIR e SEDURB-PA, 2006 apud SILVA (2011). 
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No município Curuçá a pesca artesanal ainda apresenta significativo valor para 

economia das comunidades, haja vista que, muitas famílias ainda realizam essa atividade para 

garantir a segurança e a soberania alimentar de seus entes. 

Obtenção e análise dos dados 

Os dados foram obtidos por meio de entrevistas qualitativas com pessoas que 

desenvolviam a atividade de pesca na comunidade do Curuperé a partir de questionários 

semiestruturados, compreendendo tanto questões abertas como fechadas, contendo perguntas 

a respeito da descrição da arte de pesca, espécies capturadas, tipo de embarcação, tempo gasto 

pescando, frequência de viagens, dentre outros dados relevantes. 

As abordagens foram realizadas ao longo de toda a comunidade, somente nas casas 

que constavam pessoas relacionadas a atividade de pesca, ao fim das entrevistas foi aplicado o 

método ―bola de neve‖ (BAILEY, 1982), solicitando dos entrevistados que indicassem um ou 

mais pescadores para que também participassem da pesquisa. 

Uma conversa inicial era realizada com os pescadores com o intuito de explicar a eles 

a finalidade da pesquisa e, posteriormente, saber se eles teriam disponibilidade em participar 

da pesquisa. Obtendo o interesse, os entrevistadores informavam que os dados obtidos durante 

a entrevista seriam apenas para fins acadêmicos e científicos, garantindo o anonimato e sigilo 

dos informantes.Ao final da entrevista, solicitava-se que os entrevistados assinassem o Termo 

de Autorização Livre e Esclarecida dando ciência de que foram totalmente esclarecidos 

quanto à pesquisa e que autorizavam o uso das imagens feitas in loco, e sua participação nela. 

Dezoito entrevistas foram realizadas com pescadores da comunidade do Curuperé, 

tendo duração média de 30 a 50 minutos cada. Os dados foram coletados nos meses de julho e 

agosto de 2019. Após a coleta, os dados foram tabulados e organizados em planilha utilizando 

o Software Microsoft Excel versão 2016, no qual foi utilizado para elaborar gráficos e tabelas. 

Do mesmo modo, a estatística descritiva foi utilizada para analisar os dados. 

 

4. Resultados/Discussões 

De modo geral, a pesca artesanal faz uso de instrumentos simples e tradicionais, 

geralmente feitos pelo próprio pescador, com produtos naturais ou industrializados, sendo 

característico e bem específico para a espécie de interesse, resultando em uma produção de 

pequena escala.  
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Na comunidadefoi constatada a captura de peixes e crustáceos como atividades que 

geram renda e subsistência da população local.  Os crustáceos explorados pelos pescadores 

são o caranguejo (Ucidescordatus) e oscamarões (família Penaeidae). A partir do observado in 

loco permitiu-se inferir que a captura de peixes é a de maior representatividade entre as 

categorias de pescado extraído. 

Quatro artes de pesca foram identificadas para a captura do pescado, rede de emalhe, 

linha de mão, curral (cerco-fixo), puçá de arrasto, apetrechos frequentemente utilizados em 

por pescadores do litoral do estado do Pará (BRITO, 2012). A rede de emalhe foi o principal 

apetrecho de pesca utilizados pelos pescadores da comunidade (56%), sendo identificados três 

tipos de malhas utilizadas, variando de 20 a 40 mm dependendo da espécie alvo.  

 

Tabela 1 – Descrição das artes de pesca utilizadas pelos pescadores entrevistados 

ARTES DE  

PESCA 

FREQ. 

ABSOLUTA 

FREQ.  

RELATIVA 

REDE DE 

EMALHE 

16 56% 

 

LINHA DE 

MÃO 

4 15% 

CURRAL 

(CERCO-FIXO) 

1 4% 

PUÇÁ DE 

ARRASTO 

6 22% 

Fonte: Própria (2020) 

 

 A rede de emalhe também foi a principal arte de pesca utilizada por pescadores nos 

municípios de São João de Pirabas (PA) e Marapanim (PA), sendo utilizadas malhas entre 20 

e 70 mm (BRITO et al, 2015; ALVES et al, 2015). 

A rede de emalhe foi utilizada, principalmente, para a captura da pescada gó 

(Macrodonancylodon), tainha (Mugil spp.), e a corvina (Cynoscion spp.) e, com menor 

representatividade, para a captura do bandeirado (Bagre bagre), pescada (Cynoscion spp.) e 

Peixe pedra (Genyatremusluteus). 

Os pescadores do município de Vigia (PA) também utilizam redes de emalhe para a 

pesca da pescada gó, corvina, tainha, peixe pedra além de também capturarem a dourada 

(Brachyplatystomarousseauxii), uritinga (Ariusproops), piramutaba 

(Brachyplatystomavaillantii) dentre outras espécies (MOURÃO et al., 2007). 
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 O puçá de arrasto foi o segundo apetrecho de pesca mais utilizado pelos pescadores 

(22%), este artefato consiste em uma rede com um saco no fundo, geralmente, possui 3 m de 

comprimento e 2 m de altura, e é utilizado para a pesca de camarões ( família penaidae) 

(Figura X). Pesca é realizada em duplas e geralmente no período da noite com a utilização de 

uma canoa. Esse tipo de pescaria também foi relatado por MOURÃO et al (2007) para 

acaptura do camarão Macrobrachiumamazonicum no município de Vigia. 

 Linha e anzol foi o terceiro artefato pesqueiro mais utilizado pelos pescadores (15%), 

tendo cada linha de 2 a 3 anzóis. Essa arte de pesca também foi muito comum entre os 

pescadores que utilizavam as redes de emalhe. 

O curral foi utilizado por 4,0% dos pescadores,essas armadilhas também são chamadas 

de cerco fixo e podem ser feitas de varas de madeira, telas de náilon, redes e cabos de 

amarração, construídos em regiões de mar tranquilo e de baixa declividade e são usadas 

especialmente nas áreas de marés podendo ser construídas como espirais (forma de caracol) 

em seu final, que não impedem completamente o escape dos peixes, apenas dificultam sua 

saída. (von BRANDT, 1984; LUCENA et al, 2013). 

Com relação ao pescado capturado com maior frequência pelo menos 11 espécies 

foram identificadas pelos entrevistados (Tabela 2), sendo elas a tainha (22,0%), bagre 

(22,0%), seguida da pescadagó (18,0%),o camarão (10,0%), e bandeirado (5,0%). As espécies 

indicadas pelos entrevistados têm sido comumente capturadas ao longo do litoral do estado 

(ISAAC; BARTHEM, 1995; DOS SANTOS et al., 2005; MOURÃO et al., 2007; BRITO et 

al, 2015). 

Tabela 2 – Espéciescapturadas informadas pelos pescadores entrevistados na 

Comunidade do Curuperé, Curuçá- PA 

Espécies 

capturadas 

Freq. 

Absoluta 

(n) 

Freq. 

Relativa 

(%) 

Pescadagó 

(Macrodonancylodon Bloch 

eSchneider, 1801) 

 

11 

 

18% 

Uritinga 

(AriusproopsValenciennes, 

1839) 

 

01 

 

1% 
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Peixe miúdo/ piabas 01 2% 

Pescada (Cynoscion spp.) 02 3% 

Corvina (Cynoscion spp.) 06 10% 

Uriceca 

(CathoropsspixiiAgassiz, 

1829) 

01 2% 

Bandeirado (Bagre bagre 

Linnaeus, 1766) 

03 5% 

Tainha (Mugil spp.) 14 22% 

Bagre (Família Arridae) 14 22% 

Peixe pedra 

(Genyatremusluteus Bloch, 

1790) 

03 5% 

Camarão 

(família Penaeidae) 

06 10% 

Fonte: Própria (2020) 

 

Quanto aos tipos de embarcações utilizadas,verificou-se que 12 (67,0%) pescadores 

fazem uso de canoa motorizada, 6 (33,0%) utilizam a canoa a remo, não sendo relatadas 

quaisquer outros tipos de embarcação. Em sua maioria, os pescadores trabalham em duplas 

em uma canoa popularmente conhecida por montaria ou rabeta, quando esta é com propulsão 

motorizada. Nesse sentido, infere-se que a maior frequência do uso da rabeta se deve pela 

vantagem de deslocamentos maiores e mais rápidos por meio da propulsão, além de ser 

poupado o esforço físico do ato de remar (ALVES et al, 2015). 

Do mesmo modo, verificou-se que alguns pescadores utilizam a canoa a remo por não 

ter recursos financeiros suficientes para comprar o motor. Dentre os entrevistados, constatou-

se que 14 (78,0%) deles são os próprios proprietários das embarcações e 4 (22,0%) não detêm 

canos próprias. Na maioria dos casos, as parcerias de pesca são compostas por relações de 

parentesco e amizade vinculadas ao dono da embarcação. Em geral, proprietários e parceiros 

dedicam seu tempo tanto à pesca quanto ao preparo e reparo de seus materiais pesqueiros 

(AlVES et al, 2015).  

Em relação à quantidade de saídas mais frequentes durante uma semana para a 

realização da atividade, identificou-se que maioria dos entrevistados, 3 vezes e todos os dias 
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(56,0%), com saídas pela tarde, e o retorno pela parte da manhã do outro dia, essas saídas e 

chegadas também dependem muito da maré.  

Tabela 3 – Quantidade de viagens por semana informadas pelos pescadores entrevistados na  

comunidade do Curuperé, Curuçá- PA 

 

Fonte: Própria (2020) 

 

5. Considerações Finais ou Conclusão 

A pesca na comunidade do curuperé é de vital importância econômica para as pessoas 

que desenvolvem a atividade. A pesca é do tipo artesanal e de subsistência. 

Na comunidade, existe uma diversidade de pescados explorados, tanto crustáceos 

como peixes. Os pescadores utilizam diferentes apetrechos para a captura desse pescado, 

como redes de emalhar, currais, linha de mão e puçás, cujo o emprego depende da espécie a 

ser capturada. 

Os pescadores, em sua maioria, saem para a o desenvolvimento da atividade de 3 a 7 

dias por semana, utilizando de rabetas ou canoas a remo para o deslocamento até a área de 

pesca. 
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Quantidade de 

viagens por 

semana (dias) 

Freq. 

Absoluta 

(n) 

 Freq. 

Relativa 

(%) 

 

1 vez 1  5%  

2 vezes  2  11%  

3 vezes  5  28%  

2 a 4 vezes 4  22%  

5 vezes 1  6%  

Todos os dias  5  28%  
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Resumo 

A pesca artesanal é significativa para os ribeiros amazônicos que sobrevivem desta atividade há 

décadas e assim foram se organizando, formando famílias e ganhado a vida desta maneira. A pesquisa 

foi realizada no município de Cametá na comunidade de Caripi com 10 pescadores e dois Agentes 

comunitários de saúde (ACS), através de visitas nas residências para ouvir os pescadores, acompanhar 

suas atividades e, sobretudo dialogar a respeito das dificuldades cotidianas para o ribeirinho. A partir 

dos diálogos com os pescadores, estes por unanimidades relataram as consequência da usina 

hidrelétrica de Tucuruí e a ausência de saneamento básico em Cametá para a diminuição de peixes e 

aumento das doenças de veiculação hídrica no baixo Tocantins, principalmente para os moradores 

ribeirinhos que precisam da água do rio para sanar suas necessidades diárias como: Tomar banho, 

beber água, fazer comida, lavar roupa, etc. 

Palavras-Chave: Pesca artesanal; problemas hídricos; descaso com os ribeirinhos. 

 

Abstract 

 

Artisanal fishing is significant for the Amazonian streams that have survived this activity for decades 

and have been organized, forming families and making a living this way. The research was carried out 

in the municipality of Cametá in the community of Caripi with 10 fishermen and two community 

health agents (CHA), through visits to the homes to listen to the fishermen, monitor their activities 

and, above all, talk about the daily difficulties for the riverside. From the dialogues with the fishermen, 

they unanimously reported the consequences of the Tucuruí hydroelectric plant and the lack of basic 

sanitation in Cametá for the reduction of fish and the increase of waterborne diseases in the lower 

Tocantins, mainly for the riverside residents Who need it. of river water to meet your daily needs such 

as: bathing, drinking water, making food, washing clothes, etc. 

Keywords: Artisanal fishing; water problems; neglect with the riverside. 
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1. INTRODUÇÃO 

A pesca artesanal é uma atividade que está presente nas vidas dos ribeirinhos, 

principalmente na Amazônia brasileira. Esta pesca é herança dos nativos (indígenas) que 

muito ensinaram aos povos a importância da atividade pesqueira para a subsistência de forma 

sustentável. Segundo a Lei Federal Nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, institui a pesca 

artesanal como uma atividade exercida por produtores autônomos ou em parcerias em seio 

familiar onde seus apetrechos não empregam tecnologias mecanizadas e seu consumo é local 

(BRASIL, 2003).  

A pesca artesanal no município de Cametá é uma atividade que foi muito atingida pela 

instalação da usina hidrelétrica de Tucuruí com as inundações das florestas inteiras o que 

causou o processo de decomposição, tornando a água ácida. A acidez e a multiplicação de 

algas alteraram os aspectos físicos e químicos da água originando impactos na reprodução de 

grande parte das espécies piscícolas, tais como: Retenção da maioria dos peixes a cima da 

barragem, o empecilho à migração das espécies de piracema (migradores), aumento de 

doenças de veiculação hídrica, lançamento de herbicidas como desfolhante de retirada da 

madeira submersa, etc.  

A cidade de Cametá-Pa no ano de 2020, conta com uma população de 

aproximadamente 139.364 habitantes, segundo o INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE, 2020). Cametá não possui aterro sanitário como 

determina a Lei Federal Nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional 

de Resíduo Sólido (PNRS) (BRASIL, 2010), o que existe é um famoso lixão a céu aberto, 

assim como não dispõe de coleta e tratamento de esgoto, estes são despejados diretamente no 

Rio Tocantins que banha a cidade contribuindo com mais poluição e descaso com a qualidade 

da água e, sobretudo com os ribeirinhos que utilizam diariamente este recurso natural para 

suprir suas necessidades, tais como: Tomar banho, beber, cozinhar, lavar, etc.  

Desta forma, este estudo tem como propósito averiguar as dificuldades dos pescadores 

da comunidade de Caripi, além disso, discutir através de diálogos ações sustentáveis para os 

descartes de resíduos sólidos que são descartados aleatoriamente no rio, estradas, terrenos 

baldios e assim trabalhar a conscientização, através da educação ambiental.  
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2. METODOLOGIA 

O lócus da pesquisa foi à comunidade de Caripi que está localizada no município e 

Cametá-Pa, aproximadamente 14 km da cidade, fica a margem do rio Tocantins, tem 

aproximadamente 100 famílias e 300 pessoas segundo os informes dos agentes comunitários 

de saúde (ACS).  

Este trabalho consistiu em observação das atividades pesqueiras, diálogo com 10 

pescadores, coordenador da colônia Z-16 da localidade e os ACS que discorreram sobre suas 

experiências com os pescadores artesanais, a partir das informações que coletam mensalmente 

com as visitas as residências para o levantamento das famílias cadastradas.  

Como se trata da pescar artesanal os apetrechos são simples um tanto quanto 

rudimentar e muitos deles são confeccionados por pescadores da própria localidade como 

mostra a tabela a seguir.  

Tabela 1- Equipamentos mais usados na pesca e os tipos de pescados capturados 

Equipamentos Tipo de pescados 

Matapi  Camarão e peixe 

Malhadeira (rede) Peixe 

Parí  Camarão 

Caniço  Peixe 

Paredão (fixo) Peixe 

Tarrafa  Camarão e peixe 

Fonte: Elaboração da autora, 2020. 

 

Figuras 1,2 e 3- Alguns componentes essenciais para a pesca 

 

Fonte: Pesquisa de campo da autora, 2020. 
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Figuras 4 e 5- O remo para as pescarias de casco no rio Tocantins 

 

Fonte: Pesquisa de campo da autora, 2020. 

O casco e o remo ainda são os principais meios de transporte para a atividade 

pesqueira porque possibilita a pesca individual. Quando a maré está boa para colocar a 

malhadeira como os ribeirinhos dizem é o momento de puxar o casco para água e se aventurar  

no rio. Já os matapis de camarão e de peixe normalmente são colocados com a maré baixa, a 

tarrafa de capturar camarão e peixe não se utiliza casco porque exige muito movimento ao 

lançar estas redes e no casco não dará certo. A pesca com caniço se utiliza casco, mas o 

período de inverno as pessoas pescam da ponte mesmo porque as marés são muito altas e a 

água fica turva.  

Figura 6- Seu Castro colocando matapi para pegar camarão. 

 

Fonte: Garcia, 2020. 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                                                               

  ISBN: 978-65-87415-14-7 

 
 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

905 

A pesca com o matapi de camarão é realizada todos os dias, tanto no período de inverno 

quanto no verão amazônico. A figura(6) mostra o Senhor Castro na atividade, ele é a pessoa mais 

idosa da comunidade de Caripi com 86 anos de idade, mas isso não o impede de realizar suas 

atividades pesqueiras, além de outras que ainda consegue fazer como: Capinar, apanhar cacau, criar 

porcos, e vender seus produtos na cidade de Cametá.  

 

3. RESULTADOS/DISCUSSÕES 

A partir de conversas com o coordenador da colônia Z-16 da comunidade de Caripi, 

foi relatado que na função que exerce há aproximadamente 10 anos foram de intensas lutas 

para assegurar que os pescadores fossem beneficiados com o seguro defeso.  

―Este seguro é uma ajuda ao pescador, pois quando chega à época da piracema não é 

permitido pescar, assim os nossos pescadores precisam contar com o seguro defeso. 

Infelizmente tem pescador que não consegue por questões burocráticas do sistema, 

mas eu luto para que todos os meus sócios consigam‖. (GARCIA, J.N.A. 2020). 

 A luta por melhores condições de vida tem sido por décadas segundo o coordenador, 

antes de assumir o cargo os pescadores não estavam recebendo nenhum tipo de auxilio do 

governo, agora são poucos que ainda não conseguiram. Para organizar esta coordenação em 

Caripi teve muita reviravolta, mas deu certo.  

Hoje, se um pescador se acidentar na atividade ele tem direito ao auxilio doença, as 

pescadores tem direito ao auxilio maternidade, aqueles que já têm idade para se aposentar se 

tiver tudo certo com sua contribuição, com certeza vai se aposentar. Agora, o que infelizmente 

não depende somente das lutas dos pescadores é a questão do saneamento básico que não é 

prioridade para os gestores. 

Em diálogos com os pescadores muito foi relatado que antes da instalação da 

hidrelétrica de Tucuruí havia diversas espécies de peixes e em grande quantidade que 

alimentavam as famílias e o que excedia eram vendidos para comprar outros mantimentos. 

Hoje o que o pescador consegue pescar tão pouco supre suas necessidades alimentares. Esta 

atividade ficou muito comprometida na região do baixo Tocantins, as diversas espécies de 

pescados reduziram consideravelmente. 

O mapará (Hypophytalmusmarginatus) foi uma das espécies mais afetadas, é um dos 

alimentos que fazem parte da dieta dos cametaenses, peixe símbolo da região que tem sua 

dieta baseada no consumo de fito e zooplâncton.  

Figura 6- Mapará  
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Fonte: Oliveira, 2018. 

Além da usina hidrelétrica em Tucuruí existe a questão da precariedade do saneamento 

básico no município de Cametá que contribui para a poluição do ecossistema aquático. A 

tabela a seguir mostra os dados de 2010 a 2018 sobre a real situação da coleta e tratamento de 

esgoto a partir do levantamento feito no (Painel Saneamento Brasil, 2018). 

Tabela 2- Coleta e tratamento de esgoto da cidade de Cametá 

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Esgoto coletado  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Esgoto tratado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Esgoto não 

 tratado 

10.871,00 10.916,00 9.000,00 12.000,00 11.200,00 12.068,00 12.155,00 12.168,00 12.197,00 

Fonte: Painel Saneamento Brasil, 2018. 

A partir dos dados na tabela (2) se percebe que o saneamento básico não é prioridade 

no município e que os governantes tão pouco buscam mudanças em prol da população 

ribeirinha que mais necessitam. Em conversas com um pescador foi relatada a seguinte 

questão:  

―Já faz bastante tempo que os nossos peixes praticamente desapareceram sabe, 

antigamente eu ia pescar não demorava muito no rio, agora passo a noite toda para 

conseguir o almoço dos meus filhos. No tempo do meu pai o nosso almoço era um 

banquete. Às vezes eu passo a tarde toda colocando malhadeira e volto para casa 

sem nada. Nosso rio está morrendo com tanta poluição (...) é muito triste para um 

pescador que viveu bons tempos‖ (Entrevista de campo RIBEIRO, J.F. 

2020). 

Este relato do seu Ribeiro mostra o quão importante e necessário o cuidado e zelo pelo 

rio, pois os pescadores dependem dele para sua subsistência. Mediante isso, (BRASIL, 1981) 
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corrobora que é necessário mitigar os impactos socioambientais que atingem a população do 

baixo Tocantins, através de políticas públicas voltadas para a questão de preservação da flora 

e da fauna como determina a Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei nº 

6.938, de 31 de agosto de 1981. 

Além da drástica diminuição do pescado no município de Cametá as doenças de 

veiculação hídricas ainda são recorrentes, isso pode ser verificado no depoimento de um 

pecador, pai de família: ―todo ano um dos meus três filho adoece com dor de barriga e 

diarreia o médico diz que é da água do rio que eles bebe quando vão tomar banho ( Entrevista 

de campo, BARROSO, M.P. 2020)‖.  

A partir deste relato se percebe que a ausência de saneamento básico é essencial para a 

saúde publica e isso é questão de primeira necessidade que deveria ser acatado pelos 

representantes políticos. A tabela a seguir mostra os números de internações em Cametá por 

doenças de veiculação hídrica, inclusive por diarreia e as despesas que por internações.  

Tabela 3- Internações por doenças de veiculação hídrica e despesas pelas internações  

Anos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Internações 

por 

diarreia 

813 770 621 718 636 543 701 536 485 

Internações 

por 

doenças de 

veiculação 

hídricas 

1.139 1.419 753 758 643 554 718 563 524 

Despesas 

com 

internações  

371.859,47 429.829,55 252.275,12 263.519,12 225.801,86 191.260,19 249.189,70 195.392,29 180.066,16 

Fonte: Painel Saneamento Brasil, 2018. 

Com os dados da tabela a cima é preocupante que os números de doenças por 

veiculação hídrica ainda sejam tão recorrentes em Cametá, assim como para os demais 

municípios do baixo Tocantins e na Amazônia brasileira precisamente. Os gastos com 

internações poderiam ter sidos evitados se houvesse saneamento básico, mas infelizmente a 

ausência desta política pública nos Estados brasileiro não é prioridade, e isso, reflete 

claramente nos dados da tabela. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A presente pesquisa mostrou a importância da atividade pesqueira para os ribeiros do 

baixo Tocantins em especial para os moradores da comunidade de Caripi que sobrevivem da 

pesca ao longo de décadas. O rio Tocantins vem sofrendo sérios impactos ambientais, 

principalmente com a instalação da usina hidrelétrica de Tucuruí nos anos 80 que culminou na 

péssima qualidade da água comprometendo a flora e a fauna do ecossistema aquático.   

 Outro fator que contribuiu para a diminuição do pescado, doenças de veiculação 

hídrica e consequentemente mais gastos para o município de Cametá com internações foi à 

ausência de saneamento básico. As águas residuais dos 139.000 habitantes escoam para a o 

rio sem um tratamento mínimo resultando em impactos socioambientais.  

A partir dos problemas expressos a pesquisa foi direcionada para a educação ambiental 

dos ribeirinhos frisando o processo de conscientização para o descarte de resíduos sólidos, 

filtração da água para o consumo, e, sobretudo respeitar o processo de reprodução dos peixes. 

Ouvir os pescadores foi primordial para que este estudo fosse feito.  

A comunidade de Caripi conta o coordenador da colônia Z-16 que é uma liderança na 

localidade, e há anos vem fazendo a diferença na vida dos pescadores. A relação entre 

pescador e coordenador tem sido imprescindível para que os objetivos das lutas sejam 

alcançados.  
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Área temática V: Meio Ambiente, Recursos Florestais e Recursos Pesqueiros. 

Modalidade: Artigo Científico 

Resumo 

A aquicultura pode ser definida como o cultivo de organismos aquáticos em um espaço confinado e 

controlado, visando uma maior produtividade. A criação de peixes de água doce é a principal atividade 

aquícola do Pará, com destaque para o cultivo de tambaqui (Colossomamacropomum).Diante disto o 

presente trabalho teve como objetivo verificar a aceitação do mercado consumidor de tambaqui no 

complexo do Ver-o-peso na cidade de Belém-Pará.O presente trabalho é de caráter qualitativo e 

descritivo, onde foi utilizada uma abordagem exploratória com entrevistas guiadas através de 

questionários. Foram aplicados 50 questionários semiestruturados com pergunta abertas e fechadas, 

por meio de entrevistas com os consumidores que frequentamo complexo do Ver-o-peso.O 

questionário foi divido em 3 partes. A primeira referente ao perfil do entrevistado,seguido de questões 

específicas sobre os peixes de cultivo e por fim perguntas específicas sobre otambaqui e sua 

aceitação.O resultado se mostrou positivo para a comercialização de pescados na feira, já que 96% das 

pessoas consomem peixe, e 51,06% ingerem esse tipo de carne duas vezes por semana, a partir desse 

fato, o presente estudo mostrou que os resultados são favoráveis para a comercialização da espécie no 

complexo, onde88% de entrevistados consomem ou consumiram o tambaqui, e 97,06% 

dosconsumidores aprovaram o sabor do pescado. 

Palavras chaves: aquicultura, tambaqui, Ver-o-peso. 

 

Abstract 

Aquaculture can be defined as the cultivation of aquatic organisms in a confined and controlled space, 

aiming at greater productivity. The creation of freshwater fish is the main aquaculture activity in Pará, 

with emphasis on the cultivation of tambaqui (Colossomamacropomum). In view of this, the present 

study aimed to verify the acceptance of the tambaqui consumer market in the Ver-o-peso complex in 

the city of Belém-Pará. The present work is of a qualitative and descriptive character, using an 

exploratory approach with guided interviews through questionnaires. Fifty semi-structured 

questionnaires were applied with open and closed questions, through interviews with consumers who 

frequent the Ver-o-peso complex. The questionnaire was divided into 3 parts. The first refers to the 

profile of the interviewee, followed by specific questions about fish for farming and finally specific 

questions about tambaqui and its acceptance. The result was positive for the commercialization of fish 

mailto:laurah.patricia@gmail.com
mailto:raianealexandrino2@gmail.com
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at the fair, since 96% of people consume fish, and 51.06% eat this type of meat twice a week. Based 

on this fact, the present study showed that the results are favorable for the commercialization of the 

species in the complex, where 88% of respondents consume or consumed tambaqui, and 97.06% of 

consumers approved the flavor of the fish. 

Key words: aquaculture, tambaqui, See-the-weight. 

 

1. Introdução  

Segundo Gentryet al (2017)a aquicultura pode ser definida como o cultivo de 

organismos aquáticos em um  espaço confinado e controlado, visando uma maior 

produtividade. Essa prática reúne técnicas para de cultivo e reprodução de peixes, crustáceos, 

algas, moluscos, entre outros, sendo a piscicultura a principal atividade aquícola.Uma 

atividade de muita facilidade a ser explorada no estado, já que o Pará conta com uma vasta 

disponibilidade hídrica e territorial.   

A criação de peixes de água doce é a principal atividade aquícola do Pará, estando 

presente em todos os seus 144 municípios. (LEE e SARPEDONTI, 2008; HOSHINO, 2009; 

MPA, 2013; BRABO, 2014). Em 2011, o estado do Pará produziu 10,4 mil toneladas de 

pescado oriundo da aquicultura, com 10,2 mil toneladas provenientes de água doce e 140,5 

toneladas da maricultura. (BRASIL, 2013). 

A secretária de estado da pesca e aquicultura – Pará (2009) aponta que os principais 

polos de piscicultura são localizados próximos a Belém; ao longo da bacia do Rio Tocantins; 

próximo à região do Lago de Tucuruí; Santarém e municípios nos arredores. O estado 

apresenta condições favoráveis à exploração e desenvolvimento da piscicultura, pois 

apresenta excepcionais condições climáticas, hidrobiológicas e de infraestrutura. 

Varias espécies podem ser cultivadas na aquicultura, porém alguns estudos mostram 

que o tambaqui, o tambacu (híbrido), a pirapitinga, a tambatinga, a tilápia, o piauçu, o 

curimatã, o pirarucu e o pintado são as principais espécies produzidas pela piscicultura, o 

camarão cinza e a ostra nativa são as únicas espécies utilizadas pela carcinicultura marinha e 

pela ostreicultura. (LEE e SARPEDONTI, 2008; ARNAUD, 2012; MPA, 2013; O‘ DE 

ALMEIDA JÚNIOR; SOUZA, 2013; FERREIRA, 2013). 

O tambaqui é uma espécie nativa da bacia amazônica, tem um pacote tecnológico 

completamente desenvolvido, se é conhecido os métodos de criação desde a alevinagem até a 

reprodução. Ou seja, um peixe com facilidades para o cultivo, porém se é necessário o 

incentivo ao consumo de peixes advindos da piscicultura, O' de Almeida Júnior (2012), cita 
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algumas recomendações como, estimular a comercialização do produto através de eventos 

públicos periódicos, como feiras do peixe vivo, com infraestruturas adequadas para a 

comercialização do pescado e ser inserido em políticas públicas, como o Programa de 

Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - PAA, no qual o governo compra a 

produção familiar a preços adequados, de forma descomplicada e sem intermediários, 

executado pela Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB. 

Para escoação dos produtos cultivados podemos recorrer as feiras, como mostra Sacco 

dos Anjoset al., (2005) as feiras possuem um grande potencial como espaço de 

comercialização e relações sociais, bem como em termos de viabilização do comércio local, 

geração de ocupações e renda e de possibilidades de controle sobre a procedência dos 

produtos. Kubitza(2002) aponta quenas feiras a comercialização do pescado ainda pode ser 

negociada, estando ligada ao tipo de vendedor, localidade, quantidade da compra, além da 

fidelidade que muitos consumidores estabelecem com os comerciantes, pois estes passam 

algum tipo de segurança na qualidade do produto.  

Na cidade de Belém, existe o Complexo do Ver-o-Peso, considerado a maior feira 

livre da América Latina (CRUZ et al., 2015). O Complexo inclui duas feiras (Feira do Açaí e 

Feira do Ver-o-Peso); uma doca de embarcações (Doca do Ver-o-Peso, popularmente 

conhecida como ―pedra‖); dois mercados: Mercado de Ferro (ou de Peixe) e Mercado 

Francisco Bolonha (ou de Carne); duas praças (Praça do Pescador e Praça do Relógio) e o 

Solar da Beira (IPHAN, 2018). O porto público do Complexo do Ver-o-Peso é considerado 

um dos principais locais de desembarque pesqueiro da Amazônia, com estimativa de 

desembarque médio diário em torno de 27 toneladas, entre os anos de 1993 a 1997 

(BARTHEM, 2004). 

No mercado do Ver-o-pesosão vendidos várias espécies de peixes, dentre essas 

espécies o tambaqui (Colossomamacropomum). O presente estudo tem como objetivo 

verificar a aceitação do mercado consumidor de tambaqui no complexo do Ver-o-Peso na 

cidade de Belém no Pará. 

 

2. Metodologia. 

O presente trabalho é de caráter qualitativo e descritivo, onde foi utilizada uma 

abordagem exploratória com entrevistas guiadas por questionários semiestruturados com 
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perguntas abertase fechadas. Foram aplicados 50 questionários através de entrevistas com os 

consumidores que estavam presentes no complexo do Ver-o-peso. O questionário foi divido 

em 3 partes. A primeira foi referente ao perfil do entrevistado, com perguntas como sexo, qual 

tipo de carne mais consumida no dia a dia e a frequência do consumo de peixe. Em seguida, 

as questões foram particularmente voltadas para os peixes oriundos de cultivo. Nesta seção, 

os entrevistados foram questionados se consumem peixes de piscicultura, qual a espécie 

consumida e onde costuma comprar o seu pescado. Por fim, foram realizadas 

perguntasespecificas sobre o Tambaqui, neste sentido, foram levantadas indagações a respeito 

do sabor, se consumiria novamente, da facilidade ou dificuldade de encontrar a espécie.   

Para a análise e tratamento dos dados quantitativos, foi utilizado o formulário de 

pesquisa de avaliação (questionário), através da contagem de ocorrência de dados, seguido de 

estatística descritiva, como por exemplo, a distribuição percentual das respostas para cada 

quesito e o ordenamento com base no grau de importância atribuído pelos entrevistados em 

cada atributo em cada uma das etapas. 

 

3. Resultados e discussão 

Os resultados da tabela 1 são referentes aprimeiraparte da pesquisa, que trata sobre a 

caracterização dos consumidores da feira, como sexo, preferência alimentar e frequência do 

consumo de peixes.  

Neste estudo, pode-se observar que 52% dos entrevistados eram do sexo feminino. 

Dados semelhantes foram obtidos pelo IBGE (2020),através do censo demográfico, onde foi 

observado em 2010uma representatividade feminina na população brasileira de 51,03% 

Além disso, foi observado ainda que no complexo do Ver-o-Peso existe uma maior 

preferência pelo consumo de carne bovina com 38,71%, seguida pelo pescado com 30,64 %. 

No entanto, a nível de Brasil, outros estudos apontam a carne de frango como a de maior 

preferência de consumo no restante do país.  

Como dados da ANUALPEC (2007) que apontam as carnes mais consumidas no 

Brasil são: avícola, bovina e suína, respectivamente. Assim como a OECD/FAO (2014) que 

revelam dados de consumo aparente mostram que a carne de frango continua sendo a mais 

consumida no Brasil, com 41,3 kg/capita/ano, seguido pela bovina (25,4 kg/capita/ano) e pela 

suína (11,6 kg/ capita/ano). E Botton (2019) que afirma que a carne de frango tem baixo custo 
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e é a mais consumida no Brasil, com 41,1 kg per capita, e a segunda mais consumida no 

mundo. 

No entanto no complexo do Ver-o-peso o consumo de peixe entre os entrevistados foi 

satisfatoriamente positivo, já que 96% das pessoas costumam comer peixe. Na pesquisa de 

Lopes et al.(2016), que teve por objetivo caracterizar e compreender o panorama atual do 

consumo de peixes da população brasileira, por meio da utilização de dados socioeconômicos 

e de preferência de consumo, ―a única região em que a população possui preferência por 

peixes em suas refeições é a região Norte.‖. Os autores justificam esta afirmativa devido à 

oferta constante e preços atrativos dos peixes nessa região, especialmente em comunidades 

ribeirinhas, é possível que parte da população tenda a consumir mais destes produtos, quando 

comparado com outros tipos de carne. 

Em relação à frequência em que os entrevistados comem peixes, 51,06%afirmaram 

que consomem duas vezes por semana e 23,41% das pessoas consomem peixe pelo menos 

uma vez por semana. Existem vários benefícios no consumo de peixes, baseando-se no que 

diz Sartori e Amancio (2012) dentre os possíveis benefícios da ingestão de uma ou duas 

porções de peixe por semana, que contêm cerca de2g de ácidos graxos poli-insaturados 

ômega-3, o que diminui o risco de Acidente Vascular Cerebral (AVC),de depressão, do Mal 

de Alzheimer e de morte por doença cardíaca.Os autores ainda afirmam que no Brasil, os 

trabalhos científicos enfatizam dados obtidos para a região Norte, que apresenta consumo 

reconhecidamente superior em relação às demais regiões. 

Dentre outras características, o peixe é considerado um alimento de excelente valor 

nutricional, por ser constituído de grandes quantidades de minerais como o cálcio, fósforo, 

ferro, cobre, selênio e iodo, este último restringindo-se aos peixes marinhos. A carne de peixe 

pode ser inserida em dietas restritas ao sódio, por apresentar baixo teor desse mineral, além de 

conter proteínas de alto valor biológico, ou seja, aquelas com todos os aminoácidos 

essenciais, os quais não há produção endógena pelo nosso organismo (SARTORI et al., 2012; 

RIBEIRO, 2018). 

Tabela 1: Resultados obtidos na primeira etapa da pesquisa, caracterização dos consumidores da feira do Ver-o-

peso. 

Perguntas Total (n) Total (%) 

1 – Sexo   

Feminino 26 52% 

Masculino 24 48% 
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2 – Qual o tipo de carne você mais conome?   

Bovina 24 38,71% 

Suína 1 1,62% 

Aves 18 29,03% 

Pescados 19 30,64% 

Não consome carnes 0 0% 

3 - Costuma comer peixe   

Sim 48 96% 

Não  2 4% 

4 - Qual o motivo você atribui ao fato de não 

consumir peixe no seu dia a dia? 

  

Preço 1 50% 

Falta de acesso 0 0% 

Não tenho o hábito 1 50% 

Outros 0 0% 

5 -Com que frequência?   

1 vez por semana 11 23,41% 

2 vezes por semana 24 51,06% 

1 vez a cada 15 dias 3 6,38% 

1 vez por mês 2 4,26% 

Não sei 4 8,51% 

Outros 3 6,38% 

6 - Qual o fator que o(a) leva comer peixe?   

O beneficio a saúde 30 60% 

Variar o cardápio 16 32% 

Fácil preparo 0 0% 

Outros 4 8% 

 

Na tabela 2, temos as respostas da 2ª parte da pesquisa, onde foram feitas perguntas 

mais aprofundadas a cerca do consumo de peixes de cultivo e sobre as espécies mais 

consumidas.  

A Organizaçãodas Nações Unidas para Alimentaçãoe Agricultura [FAO – Foodand 

Agriculture Organization] demonstrava que em 2018, a produçãoda aquicultura 

ultrapassavaa da pesca e já respondia pelametade do consumo mundialde pescado, segundo 

dados do SOFIA (2020). Esse crescimento, principalmente, da piscicultura, já é 

amplamente perceptível, conforme os dados obtidos neste estudo que apontam que 64% 

dos consumidores de pescado da feira já consumiram o peixe oriundo de cultivo. 

Neste sentido, as espécies de peixes cultivadas mais consumidas foram o 

Tambaqui, a Tilápia eo Tucunaré, com 68,75%, 28,13% e 3,12% respectivamente. Desta 

forma, com base nestes relatos foi possível ainda verificar o grau de satisfação deste 

pescado por parte dos consumidores. Indagamos os entrevistados sobre o que acharam do 

sabor, destes, 95% dos entrevistados relataram comopositivo. Dentre as respostas mais 

significativas foi observado que 39,15% das pessoas acham o gosto do peixe ―bom‖, 
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17,39% acharam ―gostoso‖ e 13,04% acharam ―muito bom‖.Além disso, foi observado que 

93,75% dos entrevistados consumiriam os peixes oriundos de cultivado novamente. 

Neste trabalho também foi observado que a facilidade em encontrar o pescado 

ajuda no aumento de seu consumo. Nas respostas obtidas, 62,5% das pessoas que 

participaram da pesquisa encontram as espécies nas feiras, 15,62% nos supermercados e 

ainda 9,38% encontram nas peixarias. Portanto, não foi relatada dificuldade em adquirir 

peixes de cultivo na cidade. 

Tabela 2: Resultados obtidos na segunda parte da pesquisa, respostas sobre o consumo de peixes advindos da 

piscicultura na feira do Ver-o-peso. 

Perguntas Total(n) Total (%) 

1 - Já consumiu peixes de cultivo?   

Sim 32 64% 

Não 18 36% 

2 - Consumiria se tivesse oportunidade?   

Sim 14 77,77% 

Não 4 22,23% 

3 - Qual espécie consumida?   

Tambaqui 22 68,75% 

Tilápia 9 28,13% 

Tucunaré 1 3,12% 

4 - Oque achou?   

Bom 9 39,15% 

Muito gostoso 2 8,69% 

Muito bom 3 13,04% 

Médio 1 4,35% 

Delícia 2 8,69% 

Gostoso 4 17,39% 

Saboroso 2 8,69% 

5 - Comeria novamente?   

Sim 30 93,75% 

Não 2 6,25% 

6 – Onde você comprou?   

Feira  20 62,5% 

Peixaria 3 9,38% 

Supermercado 5 15,62% 

Outros 4 12,5% 

 

Na tabela 3, estão dispostos os resultados da terceira parte da pesquisa, que versa mais 

especificamente sobre o Tambaqui, no que diz respeito ao consumo e a aceitação desta 

espécie em relação aos frequentadoresdo complexo do Ver-o-peso. 

Segundo Peixe BR (2018), a Tilápia representa mais de 50% da produção brasileira de 

peixes de cultivo, sendo a espécie mais consumida no país, com demanda de cerca de menos 

de 2 kg/hab/ano. E em relação ao tambaqui, é bastante relevante seu desenvolvimento no 
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estado, já que 96% dos entrevistados conhecem a espécie. E Peixe BR (2018) relata que o 

crescimento do consumo de tambaqui ocorre em todas as regiões do país, e ainda destaca o 

potencial de aumento da demanda de tambaqui. Por isso, é possível encontrar com facilidade 

a espécie, como mostra os resultados desta pesquisa, onde 94% dos entrevistados relataram 

encontrar o tambaqui quando saem para comprar peixe. 

No complexo do Ver-o-peso88% dos consumidores comem ou já comeram o tambaqui 

em suas refeições. No entanto, 77,77% das pessoas que não comeram, comeria se tivessem a 

oportunidade, daí a importância de incentivar o consumo da espécie, através de políticas 

públicas, bem como fortalecer a inclusão deste alimento nas merendas escolares e restaurantes 

locais. 

Prova disto são as inúmeras formar de apresentação do produto como, por exemplo, 

frito, assado, empanado e até em cortes mais nobres como, costela e filé sem espinhas.  

Diante do exposto, o pescado pode agradar os mais diferentes paladares, neste estudo 

97,06% aprovaram o sabor do tambaqui, e destes 38,24%o consideraram com gosto 

―bom‖,17,65% ―muito bom‖ e 14,70% ―gostoso‖. Para reafirmar a aceitação da espécie, foi 

perguntado ao consumidor, se ele o comeria novamente, e 90,91% das respostas foram 

positivas. 

Ainda que a tilápia seja espécie mais produzida em cultivo no Brasil (IBGE, 2016), é 

notório o crescimento do cultivo e do hábito de consumo do tambaqui na região. Neste 

sentido, nestapesquisa foi investigada qual a preferencia do consumidor dentre estas duas 

espécies tendoo tambaqui apresentado a preferência para 70,26% dos entrevistados. 

Tabela 3: Resultados obtidos na terceira parte da pesquisa, respostas sobre o consumo e aceitação do tambaqui 

na feira do Ver-o-peso. 

Perguntas Total (n) Total (%) 

1 - Você conhece o tambaqui?   

Sim 47 94% 

Não 3 6% 

2 - Você encontra tambaqui nos locais onde 

costuma comprar peixes? 

  

Sim 47 94% 

Não 3 6% 

3 - Já experimentou?   

Sim 44 88% 

Não 6 12% 

4 - O que você achou?   

Bom 13 38,24% 

Gostoso 5 14,70% 

Ótimo 3 8,82% 

Delicia  3 8,82% 

Enjoativo 1 2,94% 
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Muito bom 6 17,65% 

Muito gostoso 1 2,94% 

Saboroso 2 5,89% 

5 - Consumiria novamente?   

Sim 40 90,91% 

Não 4 9,09% 

6 - Você prefere?   

Tambaqui 32 76,20% 

Tilápia 10 23,80% 

4. Considerações Finais 

Diante deste cenário pode-se observar que o paraense apresenta o hábito de comer 

peixe e o tambaqui se apresenta com destaque por apresentar 97,06% de aceitação e 

aprovação dentre os consumidores da maior feira livre da América Latina.  

Com base neste cenário extremamente promissoré necessário cada vez mais a 

implementação de políticas públicas,que visem melhorar e alinhar toda a cadeia produtiva 

desta espécie, tendo em vista queo mercado local apresenta grande aceitação por este peixe. 
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Resumo 

O monitoramento de fenômenos naturais ou antrópicos que acontece no espaço geográfico, é uma 

importante técnica para mitigar seus efeitos negativos no meio. Com isso, no intuito de compreender 

os padrões de queimadas no território de Altamira, Pará, tendo em vista a forte relação com as 

atividades agropecuaristas locais desenvolvidas no âmbito regional  e as implicações negativas que o 

uso do fogo proporciona ao meio ambiente, este trabalho tem como objetivo realizar uma análise 

espaço-temporal da ocorrência de focos de calor em Altamira, no estado do Pará, entre os anos de 

2000, 2010 e 2019. A base de dados cartográficos consistiu em limites municipais obtidas no portal de 

geociências do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); dados espaciais de focos de calor 

para os respectivos anos observados,  foram adquiridos por meio da plataforma do Instituto de 

Pesquisas Espaciais na página eletrônica ―Bdqueimadas‖, ambos os dados foram adquiridos em 

extensão shapefile (SHP). Estes dados de focos de calor, são gerados através de imagens de sensores a 

bordo dos satélites polares e satélites geoestacionários, sendo os focos de calor para o referido estudo, 

derivados do processamento e integração de dados diários dos satélites AQUA-MT e do satélite 

NOAA-20. Foi aplicado o método de Kernel para a distribuição espacial dos focos de calor, durante o 

período houve crescimento de 806,18% das ocorrências entre 2000 e 2010. Enquanto que entre 2010 e 

2019 houve aumento de 616% entre os dois períodos. O total de ocorrências no período de estudo foi 

de 30.563 focos de calor, sendo 1,53%, em 2000, 12,37% em 2010 e 86,10% em 2019. O ano de 2019 

registrou o maior índice de queimadas, tais acontecimentos estão relacionados diretamente às 

atividades agropecuárias praticadas no município e aumento das fronteiras agrícolas, que inclusive é 

incentivada pelas políticas de governo do Brasil. Por fim, a importância do uso de ferramentas 

geoecológicas são fundamentais para identificar áreas com histórico de focos de calor no município de 

Altamira, Pará, assim auxiliando em medidas públicas que visem reduzir e precaver estas ocorrências 

para que tenham menor proporção e prejuízos. 

 
Palavras-Chave: Queimadas, sensoriamento remoto, método de kernel. 
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Abstract  

The monitoring of natural or man-made phenomena that takes place in geographic space, is an 

important technique to mitigate its negative effects on the environment. With this in mind, in order to 

understand the burning patterns in the territory of Altamira, Pará, in view of the strong relationship 

with the local agricultural activities developed at the regional level and the negative implications that 

the use of fire has on the environment, this work has with the objective of carrying out a spatio-

temporal analysis of the occurrence of hot spots in Altamira, in the state of Pará, between the years 

2000, 2010 and 2019. The cartographic database consisted of municipal limits obtained from the 

geosciences portal of the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE); spatial data of hot 

spots for the respective years observed, were acquired through the platform of the Institute for Space 

Research on the ―Bdqueimadas‖ website, both data were acquired in shapefile extension (SHP). These 

data of heat sources are generated through images of sensors on board the polar satellites and 

geostationary satellites, being the heat sources for the referred study, derived from the processing and 

integration of daily data from the AQUA-MT and NOAA satellites. -20. The Kernel method was 

applied to the spatial distribution of heat sources, during the period there was an increase of 806.18% 

of occurrences between 2000 and 2010. While between 2010 and 2019 there was an increase of 616% 

between the two periods. The total number of occurrences during the study period was 30,563 hot 

spots, of which 1.53% in 2000, 12.37% in 2010 and 86.10% in 2019. The year of 2019 recorded the 

highest rate of fires, such events are directly related to the agricultural activities practiced in the 

municipality and the increase of agricultural borders, which is even encouraged by the government 

policies of Brazil. Finally, the importance of using geoecological tools is essential to identify areas 

with a history of hot spots in the municipality of Altamira, Pará, thus assisting in public measures 

aimed at reducing and preventing these occurrences so that they have a lower proportion and losses. 

 

Key words: Burning, remotesensing, kernel method. 

 

1. Introdução  

As queimadas na Amazônia estão fortemente associadas às práticas culturais exercidas 

por pequenos e grandes produtores rurais em atividades econômicas, como a agricultura e 

pecuária principalmente (Sales et al., 2019). Considerada uma técnica de baixo custo e 

também cultural, tem sido implementada no decorrer dos anos em diferentes atividades de 

manejo agrícola em geral, como rebrota de pastos, limpezas de áreas para expansão das 

lavouras e outras.  

 No Brasil os índices de queimadas têm-se agravado nos últimos anos especificamente 

na região Norte geralmente causado pela ação antrópica ou até mesmo natural. Segundo 

Bastos et al. (2006) o número de incêndios no contexto amazônico reflete um cenário 

preocupante que ocasiona impactos socioeconômicos e ambientais, como a degradação da 

biodiversidade e da paisagem, juntamente com efeitos negativos na saúde humana e na 

economia de populações rurais que dependem das florestas para a obtenção de produtos 

extrativistas que são destinados para a comercialização. Todavia, é importante enfatizar que a 

proteção e conservação da Amazônia deve estar amparada por leis e medidas mais rígidas que 
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possam ter viabilidade e minimização dos altos índices de queimadas e focos de calor durante 

todo o período de seca na região.  

  As queimadas são bastantes decorrentes na agricultura brasileira para limpeza de 

áreas que visam a expansão da pecuária e da implantação de culturas agrícolas atuando como 

mecanismo de limpeza nas áreas para o cultivo.  No entanto o uso impróprio e a grande 

intensividade desta prática produz inúmeros impactos ambientais, culminando para a 

degradação dos solos, aumento da área de solos sem cobertura vegetal, além de colaborar na 

diminuição da biodiversidade de espécies animais e vegetais.  

Para Abreu et al. (2007) os principais focos atuais de queimadas na Amazônia são 

associados à agricultura, em especial em escala familiar, e à pecuária, correspondendo, 

respectivamente, à prática de preparo de área para plantio utilizada secularmente pelos 

agricultores familiares da Amazônia e de várias regiões tropicais, conhecida como agricultura 

itinerante, migratória ou de corte-e-queima (slashand-burnagriculture), e à queima de pastos 

com infestação de plantas invasoras (pastos degradados) para a sua renovação. 

Segundo Thomaz et al. (2014) uma área classificada como foco de calor são aquelas, 

as quais se encontra em grau de temperatura elevada a mais de 47 °C, sendo esse fenômeno 

detectados principalmente através de satélites orbitais, constituindo parte importante do 

sistema de monitoramento de incêndios florestais. No estado do Pará não é diferente, a 

ocupação e o uso do solo estão inteiramente ligados aos focos de calor (Fernandes, 2019).  

Na Amazônia, a expansão das fronteiras agrícolas e a modernização da agricultura e 

da pecuária, estão entre os fatores que mais contribuem para a descaracterização da vegetação 

original, impactando também a biodiversidade, os solos e as águas (Lorena, 2003).  

Neste sentido, análises provenientes de sistemas de informações geográficas (SIG) em 

conjunto com técnicas de sensoriamento remoto tem permitido visualizar de forma mais 

sistematizada a distribuição de focos de calor de modo temporal e espacial visualizando desta 

maneira o comportamento das queimadas ocorridas nos diferentes biomas brasileiros. 

Podendo ainda, averiguar as interações do fogo com as relações sociais e ambientais de cada 

região (Perreira, 2012). 

Dessa forma, representar os registros que ocorreramdos focos de calor por meio de 

mapeamento temático permite ao longo dos anos, gerar um banco de dados históricos que 

possibilita acompanhar a verificação da dinâmica e as tendências de sua localização no espaço 

visando tomadas de decisões providenciais frente a problemática. 
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Para Filho et al. (2019) as geotecnologias surgem como um recurso de subsídio para a 

gestão do meio ambiente, sendo possível através desta, detectar e quantificar tais focos de 

onde ocorreu o fogo, sendo possível dessa maneira realizar estudos de análises espaço-

temporais dessas áreas onde vieram a sofrer processos de incêndios florestais.  

 Diante disso, o presente estudo tem como objetivo compreender a dinâmica e os 

padrões de queimadas no território de Altamira, tendo em vista a forte relação com o 

desenvolvimento e execução de atividades agropecuaristas desenvolvidas no âmbito local 

deste município e das demais regiões inseridas no Xingu, e as implicações negativas que o 

uso do fogo promove aos ecossistemas naturais e aos agroecossistemas, através da 

espacialização e análisedo comportamento dos focos de calor nos anos de 2000, 2010 e 2019. 

 

2. Metodologia 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa desenvolvida no âmbito e caráter 

quantitativo do ponto de vista da natureza, utilizando no arranjo de sua construção, objetivos 

de pesquisa exploratória. Em relação aos procedimentos técnicos e operacionais é do tipo 

estudo de caso, conforme os critérios propostos por Pereira et al. (2018). 

2.1 Área de estudo 

O estudo foi realizado no município de Altamira, localizado na Mesorregião do 

Sudoeste do Pará. Inserido nas seguintes coordenadas geográficas entre as latitudes de 

2°59'19.47"S e 9°32'9.10"S, e longitudes 55°29'52.09"O e 51°38'51.16"O (Figura 1). O 

município em destaque possui área de 159.533,328 km² de extensão territorial, considerado o 

maior município brasileiro em dimensões territoriais (IBGE, 2020).  

Com relação as suas características climatológicas, o mesmo apresenta climas 

megatérmicos das regiões tropicais e subtropicais variando de clima tropical úmido ou clima 

equatorial a clima de monção. Coexistindo duas estações bem definidas durante o ano, o 

período chuvoso que vai de dezembro a maio, e o período seco de junho a novembro (Alvares 

et al., 2013) alcançando uma precipitação anual de aproximadamente 1.700mm (Mausel et al., 

1993).  

O município em questão possui dois tipos de vegetação predominante: a Floresta 

Ombrófila Densa e a Floresta Ombrófila Aberta. A primeira, presente nos altos e baixos 

platôs, apresenta formações florestais bem uniformes, compostas por árvores  grossas e altas, 

superiores a 50m, sem palmeiras e com raras lianas, nas quais está incluída a Floresta 

Ombrófila Submontana, caracterizada pela ocorrência de árvores baixas ( de 10 a 15 m) à 
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árvores altas (25 ou mais metros); a segunda apresenta-se como duas fisionomias 

predominantes: a floresta latifoliada e a  mista (RADAMBRASIL, 1974).  

Figura 1: Mapa de localização do município de Altamira, Pará.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dos autores, 2020. 
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2.2 Procedimentos metodológicos e operacionais  

A segunda parte da pesquisa, fundamentou-se na utilização de dados geoespaciais 

disponíveis gratuitamente por instituições federais do governo brasileiro, bem como as bases 

territoriais, utilizando os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e os 

dados referentes aos focos de calor obtidos na plataforma do Instituto de Pesquisas Espaciais 

(INPE) na página eletrônica ―Bdqueimadas‖, banco de dados de queimadas do centro de 

previsão de tempo e estudos climáticos (CPTEC), compreendendo os respectivos anos 

estudados em extensão shapefile (SHP).  

Posteriormente, os dados subsidiários de focos de calor foram organizados por ano 

para uma única base de dados, com objetivo de facilitar o manuseio e edição e visualização 

das informações em sua tabela de atributos. Ambas as bases utilizadas (territoriais e focos de 

calor) foram manuseadas em formato vetorial (SHP) inseridas no Sistema de Informação 

Geográfica (SIG), no software QGIS 3.10, atribuindo a elas o Sistema de Referência 

Geográficas (SIRGAS 2000) – South American. 

Em sequência, realizou-se o mapeamento da cartografia de áreas afetadas por 

queimadas no município de Altamira, Pará, para a interpretação visual sobre as imagens 

normalizadas, com a finalidade de identificar as características espectrais peculiares 

registradas na imagem dos principais aglomerados de queimadas.  

Utilizaram-se análises qualitativas e quantitativas para os dados mapeados, com o 

objetivo detalhar os dados no que se refere ao panorama de evolução das queimadas por meio 

de tabela e mapas. Com auxílio do software Excel, analisou-se a distribuição dos focos de 

calor correspondentes aos anos de 2000, 2010 e 2019.  

Esses dados foram obtidos do processamento diário das imagens termais do sensor 

MODIS (ModerateResolutionImagingSpectrodiometer), acoplado ao satélite meteorológico 

AQGUA_M-T, referente aos anos de 2000 e 2010, sendo este, o atual satélite de referência do 

INPE. Enquanto os dados referentes ao último ano estudado, foram obtidos do processamento 

diário das imagens termais do sensor AVHRR (AdvancedVery-High-ResolutionRadiometer), 

a bordo do satélite NOAA-20, referente ao ano 2019. Os satélites NOAA-20 e AQGUA_M-T 

têm órbita polar com distância de 800 km e 710 km, respectivamente, acima da superfície 

(INPE, 2020). 

 Esses satélites, por meio da validação de campo, conseguem detectar uma frente de 

fogo, com no mínimo 30 m de extensão por 1 m de largura, e são indicados em pixel que 

variam de 1 km² ou mais (INPE, 2020).  
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Após a conversão dos dados tabulares para os dados vetoriais, os mesmos foram 

sobrepostos à área de estudo para iniciar os procedimentos de interpretação das informações e 

criação de dados derivados. Em seguida, foram gerados por meio do algoritmo estimador de 

Kernel, dados matriciais de densidade de focos de calor acumulados para os anos de 2000, 

2010 e 2019.  

Os resultados alcançados com o Kernel, é obtido por meio de um arquivo matricial 

como resultado da soma de empilhamento de n outros raster circulares de raio h para cada 

ponto do dado de entrada segundo à formula a seguir: 

𝑓 

 𝑥 =

1

𝑛
 

𝑛

𝑖=1

𝑘
 
𝑥−𝑋


𝑖 
 

 

Onde k = função de kernel; h = raio de busca; x = posição do centro de cada célula do 

raster de saída; Xi = posição do ponto i proveniente do centroide de cada polígono; e n = 

números totais de focos de calor. 

Segundo Oliveira et. al (2017) o kernel desenha uma vizinhança circular ao redor de 

cada ponto da amostra, correspondendo ao raio de influência, e então e aplicada uma função 

matemática de 1, na posição do ponto, a 0, na fronteira de vizinhança. O valor para a célula é 

a soma dos valores kernel sobrepostos, e divididos pela área de cada raio de pesquisa. 

 

3. Resultados/Discussões 

A cartografia de áreas que sofreram o processo de queima em municípios amazônicos 

está diretamente associada aos focos de calor, que são dados estatísticos secundários 

disponibilizados de forma gratuita e diariamente pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE).  

Os focos de calor são utilizados para o registro da ocorrência do fogo na superfície 

terra, adquirido através de sensores orbitais, ou seja, por meio de imagens de satélite. 

Considerado ainda, um dos principais indicadores de potenciais e da coexistência de 

queimadas nos territórios amazônicos (Sales et al., 2019).   

Dito isso, a cartografia de áreas especificas que vieram a sofrer o processo de queima 

de vegetação é fundamental para o aprimoramento e manutenção das atividades de prevenção 

do fogo (Bastarrika & Chuvieco, 2006).  
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Além de atuar como ferramenta de fiscalização, pois através desses mapas e de 

produtos cartográficos elaborados, é possível gerar subsídios para análises espaciais e 

temporais da ocorrência de incêndios florestais. Constituindo, dessa maneira uma base de 

dados importantes nas estimativas de impactos do fogo sobre os ecossistemas e para estudos e 

efeitos ecológicos, atmosféricos e de mudanças climáticas (Zhan et al., 2002).  

Os resultados do mapeamento do número de focos de calor detectados no município 

de Altamira, são apresentados na (Tabela 1). O total de ocorrência de focos no período 

compreendido nos anos de 2000, 2010 e 2019 foi de 30.563. O maior efetivo de focos 

detectado foi no terceiro ano de observação, 2019 concentrando (86,10% de focos de calor). 

Segundo Herrmann (2011) a detecção dos focos de calor é indispensável para municípios e 

corredores ecológicos que possui propensão as queimadas e desmatamentos, já que favorece a 

incorporação de um planejamento regional de conservação e facilita um gerenciamento 

territorial e ambiental adequados. 

 

Tabela 1: Distribuição de focos de calor no município de Altamira (PA) nos anos 2000, 2010 e 2019. 

Ano  Número de focos de calor % 

2000 469 1,53 

2010 3.781 12,37 

2019 26.313 86,10 

Total 30.563 100 

 

Fonte: INPE (2020). 

 

No ano de 2000, período inicial da série dos focos de calor estudados, observa-se a 

menor incidência em comparação aos anos posteriores, visto que os territórios ainda não eram 

destaque na produção agrícola epecuarista na região (Figura 2). Este primeiro ano em análise 

foi o período de menor quantitativo desses focos espacializados concentrando apenas 1,53% 

dos mesmos. 

 

 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
 

ISBN: 978-65-87415-14-7 
 
 

 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

930 

Figura 2: Análise de Kernel para o município de Altamira-PA, no ano de 2000. 

 

Fonte: CPTEC/INPE (2020). 

 

No ano de 2010, é possível observar que foi o segundo ano com maior quantitativo de 

focos de calor, concentrando 3.781 (12,37%) desses focos registrados no período estudado 

(Figura 3). Havendo um crescimento de 806,18% com relação ao período anterior analisado, o 

ano de 2000. Tal crescimento desses focos está associado com a expansão das fronteiras 

agrícolas, em Altamira, sobretudo da agricultura e pecuária principalmente. Nesse mesmo 

período o rebanho efetivo de bovinos no município era um dos maiores do estado do Pará 

com 555.324 mil cabeças (IBGE, 2017).  

Nesse sentido, as áreas queimadas, em territórios brasileiros estão constantemente 

relacionadas a criação de animais, sobretudo do gado por pequenos produtores e da pecuária 

extensiva por grandes fazendeiros onde intensivas áreas de florestas são convertidas em 

grandes dimensões territoriais de pastagens que servem para alimentação do rebanho animal 

(HOMMA et al., 1998). 

Segundo Santos et al. (2020) os produtores agropecuaristas instalados nesta região do 

sudoeste paraense, em que o município de Altamira está inserido, empregam constantemente 

o fogo como ferramenta agrícola, desde a limpeza do terreno, eliminação de restos culturais e 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
 

ISBN: 978-65-87415-14-7 
 
 

 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

931 

rebrota de pasto que acaba por muitas das vezes, das chamas escaparem para locais ou regiões  

além das fronteiras das propriedades rurais e adentrando as florestas de proximidades.Assim, 

logo infere-se que as ações realizadas pela agropecuária estão dentreas que mais colaboram 

para o emprego de queima de vegetação na Amazônia.  

Além dessas informações supracitadas, outro fator que desencadeou tal aumento 

acentuado do registo de focos de calor ou de queimadas no município de Altamira, no 

decorrer do ano de 2010.Segundo Neto et al. (2014) foi que nesta mesma época houve o aval 

de deliberação da licença, para a construção e implantação da Usina Hidrelétrica de Belo 

Monte (UHEBM), trazendo em seguida como resultados dessa instalação, modificações 

intensivas nos territórios de Altamira e de regiões de proximidades do Xingu. Tais como 

crescimento populacional elevado, acarretando com isso uma sucessiva expansão da malha 

urbana do município e em seguida da criação de novas infraestruturas, principalmente de 

novos assentamentos Rurais. De acordo com Silva et al. (2019) infraestruturas como os 

assentamentos rurais tem também, a sua parcela de contribuição, no processo de 

desflorestamento da vegetação e consequentemente nas queimadas registradas em territórios 

Amazônicos, ao datar nos últimos anos. Sobretudo devido a necessidade, de desmate para a 

instalação de seus roçados. 

Figura 3: Análise de Kernel para o município de Altamira-PA, no ano de 2010. 

Fonte: CPTEC/INPE (2020). 
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Com relação ao de 2019, observa-se que houve o maior registro no número de focos 

de calor no município (Figura 4). Neste período foram registrados 26.313 (86, 10%) de focos 

de calor em Altamira segundo os dados estatísticos do INPE. Havendo um crescimento de 

4.970,78% comparado com o primeiro ano em análise, e 616,58% quando comparado 

somente com o segundo ano da série estudada, ou seja, o ano de 2010. Desse modo percebe-se 

que os municípios amazônicos estão queimando de forma mais intensa nos últimos anos. 

De acordo com o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), no ano de 

2019 os territórios pertencentes ao bioma Amazônia tiveram maior degradação de seus 

recursos naturais, devido à neste período a Amazônia ter queimado em um processo mais 

intenso.Somente o período seco com número pluviométrico reduzido, não explica tal 

crescimento do número de queimas, em que o número de focos de incêndios florestais, para 

maioria dos estados da Amazônia legal, já é o maior dos últimos quatro anos (IPAM, 2019).  

Nesse contexto, com o uso intensivo dos recursos naturais da Amazônia, osprodutores 

rurais e o estado assumem o papel de principais agentes mediadores desse processo. Os 

pequenos produtores utilizam da queima na maioria das vezes para trazer um retorno mais 

rápido por requerer pouca ou quase nenhuma tecnologia e apresentar um rendimento inicial 

elevado (Silva Filho, 2009). E o estado pela responsabilidade de gerir políticas de prevenção e 

combate aos incêndios em consonância com a legislação ambiental, mas se este não atua com 

programas voltados para esse objetivo, o mesmo pode estar facilitando para apropriação e 

degradação dos recursos naturais de maneira mais acelerada.  

Este, é justamente o cenário que o Brasil, se emerge com o atual governo, o de Jair 

Bolsonaro, que assumiu a liderança política e administrativa da nação brasileira, ainda no 

decorrer do ano de 2018. E desde então com o seu mandato e com a sua forma de atuação e 

gestão de governo tem trazido como resultados, maior devastação dos recursos naturais 

amazônicos, com maiores taxas de desmatamentos e queimadas na maior floresta tropical do 

mundo (Corrêa & Corrêa, 2020).  

O governo brasileiro vem sendo constantemente criticado pelas decisões tomadas nos 

assuntos e políticas que tange ao meio ambiente. Pois, observa-se, um afrouxamento no 

número de multas em relação às infrações ambientais, onde, órgãos de combate a crimes 

ambientais e de fiscalização foram enfraquecidos e o ministro do Meio Ambiente está em 

concordância com as decisões políticas tomadas pelo atual o presidente da república, nessas 

questões de cunho ambiental (Carvalho, 2019). 
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Nesse sentido, Vasconcelos et al. (2018) enfatiza que as queimadas ocorridas na 

região amazônica estão supremamente associadas aos processos de uso e manejo da terra, 

atividades estas que emprega o fogo para atingir as mais diversas finalidades, sendo 

intensificado devido às políticas econômicas que buscado um uso demasiado desses recursos 

naturais, levando à expansão e intensificação das atividades agrícolas para a produção de 

alimentos.  

Essas atividades, a longo prazo podem ser altamente prejudiciais à terra, pois podem 

provocar o processo de desertificação. Na Amazônia, o uso do fogo é comumente empregado 

por agricultores como ferramenta agrícola, utilizada sobretudo para a implantação e manejo 

das lavouras e manutenção de pasto para o rebanho bovino, com o objetivo de promover a 

renovação dos pastos para a forragem animal (Sampaio, 2007). 

Martinez (2007) analisando as relações entre desflorestamentos e focos de calor nos 

municípios de Altamira e São Félix do Xingu, no estado do Pará, concluiu na sua pesquisa 

que existe relação favorável entre focos de calor e desmatamentos ocorridos nestes 

municípios. 

Ainda de acordo com o autor supracitado, tem existido uma ausência muito grande por 

parte do Estado, em questões ambientais e defesa do meio, o que permitiu a proprietários já 

estabelecidos na margem direita do rio Xingu e outros advindos, principalmente, de estados 

vizinhos definissem as formas de ocupação dessa nova área de expansão. Tais processos 

desordenados de ocupação, trazem efeitos negativos com relação a utilização sustentável dos 

recursos naturais dessa região.   

Com isso, o uso do fogo possui diferentes finalidades de uso, desde a manutenção e 

construção de aceiros em áreas de plantações agrícolas, queima de material enleirado, manejo 

de pasto, de fauna silvestre e no controle de pragas e doenças (Liesenfeld,Vieira &Miranda, 

2016). Todavia, senão utilizado de maneira equilibrada, obedecendo os padrões 

recomendados, o mesmo possui potencial de alta destruição podendo destruir grandes 

extensões de florestas nativas e propriedades vizinhas, estando o proprietário sujeito a 

punições cabíveis regulamentadas por leis. Dessa forma, é de suma importância o 

investimento na prevenção das queimadas, tais como: construção de aceiros ao redor das áreas 

a serem queimadas ou ao redor das pastagens, das lavouras e das florestas que precisam ser 

protegidas do fogo (Resende, 2017). 
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Figura 4: Análise de Kernel para o município de Altamira-PA, no ano de 2019. 

 

Fonte: CPTEC/INPE (2020). 

 

Com relação a difusão espacial e temporal dos focos de calor, ao longo dos três 

intervalos estudados sendo 2000, 2010 e 2019. Verificou-se, através dos kernel que as 

densidades desses fenômenos ocorridos, está em maior concentração nos territórios ao norte 

próximo a sede municipal, além de existir forte adensamento de focos nos territórios ao oeste 

de Altamira, mas especificamente na Área de Preservação Ambiental Triunfo do Xingu, 

estando localizada entre os municípios de Altamira e São Félix do Xingu, existindo também 

uma forte dispersão da presença de incêndios, ao longo da rodovia BR-163 e de regiões de 

proximidades com a rodovia que são os assentamentos rurais, esses fatos supracitados são 

recorrentes do  período inicial da série analisada, o ano de 2000.  

No ano de 2010, essa tendência sob a difusão acumulativa da densidade dos focos 

sofreu algumas modificações, em que a região norte de Altamira deixou de ser uma das áreas 

mais atingidas pelo fogo, e as regiões leste e oeste que abriga a Apa Triunfo do Xingu e a 

rodovia BR- 163 e assentamentos rurais respectivamente, passaram a ser parte central dos 

incêndios ocorridos no município de Altamira. Segundo Souza et al., (2016) a proximidade de 
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estradas e vias pavimentadas são locais de grande trânsito e circulação de pessoas, o que 

favorece para o aumento das ocorrências de focos de calor. 

De acordo com Silva et. al (2019) os territórios as margens da BR-163 e de 

assentamentos rurais, são notáveis barreiras do desmatamento e suscetivelmente de queimadas 

que contribui para o aumento de emissões de gases poluentes, associados  ao efeito estufa por 

não possuírem as restrições que as terras indígenas e as UC‘s possuem.  

Tais informações discutidas, também são válidas para o último ano da série em 

questão, 2019, em que neste ano a difusão desses focos continua obedecendo os mesmo 

padrões de deslocamento no espaço geográfico que no período de 2010, no entanto de forma 

mais intensa sobretudo em territórios que prioritariamente são amparados por leis, que ficam 

inseridos na região leste e oeste do município, neste caso como exemplo a Área de 

Preservação Ambiental Triunfo do Xingu (APATX), que está localizada nessa região, que 

integra os territórios pertencentes aos municípios de Altamira e São Félix do Xingu. 

Neste sentido, esta Apa, tem vivenciado processos constantes de degradação de seus 

recursos naturais, e registrado anualmente a ocorrência de focos de calor como mostra os 

mapas de kernel nos três intervalos estudados. Segundo Pinho et. al (2016) em um estudo 

sobre os territórios desprotegidos e as novas fronteiras dos recursos naturais na Amazônia, 

emuma análise dos vetores de pressão antrópica na Apa Triunfo do Xingu, foi contabilizado 

ao longo de nove anos de 2008 a 2016, uma média de 5978 focos, um quantitativo bastante 

alto, para uma área que prioritariamente é salvaguardada por leis.  

Esses processos negativos de degradação ambiental, ocorridos na Apa, bem como 

maiores taxas de desmatamentos e de queimadas, tem acontecido devido à forte aglomeração 

populacional, de moradores que  estão inseridas na Apa, principalmente em beiras de estradas 

e vicinais, que é um fator central que contribui para degradação do meio e facilitação para 

surgimento de novas queimadas (Neto etal., 2019). 

Ainda segundo Neto et al. (2019), este resultado também está associado ao próprio 

processo histórico da área, relacionado ao processo de ocupação da Amazônia, nas áreas 

consolidadas que tem se propagado em ritmo acelerado de encontro a novas fronteiras do 

agronegócio, em que áreas de floresta estão dando espaços a extensas áreas de pastos e 

carretado o uso indevido dos recursos naturais da Apa.  

Como forma de reverter esses fatos supracitados, a Apa teve sua criação no ano de 

2006 mediante ao decreto estadual N° 2612 que teve como objetivo e priorização alcançar 

maior proteção da biodiversidade de espécies de fauna e flora desses espaços e regularizar o 
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processo de uso e apropriação, assim garantindo mais sustentabilidade da utilização dos 

recursos naturais (IDEFLOR, 2006). Ou seja, a criação da Apa, está relacionada a redução de 

práticas irregulares na mesma, bem como do processo de grilagem, desflorestamentos e 

queimadas ilegais e outros.   

No entanto, percebe-se que somente a criação de unidades conservações não barra a 

destruição e o uso indiscriminado dos recursos naturais da Amazônia. Assim, é preciso a 

atuação constante do estado com políticas públicas mais eficientes que incluem o combate ao 

desmatamento aliadas às políticas de prevenção e combate às queimadas e aos incêndios 

florestais, bem como a implementação de fiscalizações regulares dessas áreas de proteção 

ambientais por meio de instituições governamentais, ou de alguma guarda contratada 

institucionalmente e principalmente a utilização de geotecnologias como ferramenta de gestão 

dos territórios amazônicos.  

 

4. Considerações Finais  

Observou-se que a forte incidência de focos de calor registradas no município de 

Altamira, está diretamente relacionada  às atividades da agricultura e pecuária, praticadas 

pelos agricultores da região, uma vez que a localidade possui referência na produção 

agropecuária na Amazônia, com o emprego de técnicas atrasadas de manejos dos 

agroecossistemas, ocasionando impactos ambientais significativos como o desmatamento e 

queimadas levando a erradicação das florestas e dos recursos naturais das mesma ao longo 

dos anos. O que fica evidente no ano de 2019, como o período que possui o maior quantitativo 

de focos de incêndios florestais.  

O crescimento dos focos de calor nos intervalos entre 2000 e 2019 deve-se sobretudo 

pela expansão das fronteiras agrícolas principalmente da pecuária, que são incentivadas pelo 

programa de governo brasileiro, com isso, não havendo à intervenção de políticas públicas 

eficientes na região como frente de combate aos problemas ambientais como desmatamentos 

e as queimadas, a Amazônia tem queimado em um processo mais intenso. Desse modo, a 

presente pesquisa apresenta-se como pilar de grande relevância para subsidiar a gestão local 

do município  de maneira a otimizar na identificação e monitoramento das áreas atingidas 

pelo fogo, através de uma cartografia especifica desses incêndios, permitindo de tal maneira, 

uma ação consistente de prevenção e combate às queimadas para potencializar o manejo do 

meio. 
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Por fim, as geotecnologias, são ferramentas essenciais para o monitoramento 

ambiental principalmente por meio de técnicas do sensoriamento remoto, que fornecem 

imagens de alta precisão e resolução, o que permite com tal processo, a identificação e 

quantificação da existência do fogo, representando os aspectos da distribuição de forma real, 

em espaço-temporal desses incêndios, que é extremamente promissor, no planejamento e 

combate de queimadas irregulares no município de Altamira.  
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Resumo 

Com o crescimento acelerado e por vezes desordenado de algumas cidades, as áreas verdes que 

preservam a vida silvestre nesses espaços estão cada vez mais ameaçadas. Com o objetivo de preservar 

a biodiversidade dos biomas brasileiros, foi criado o SNUC- Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza. Ele possibilita a criação de áreas de preservação permanente e de áreas de 

uso sustentável. Os parques, são áreas de uso sustentáveis, criados para preservar a natureza e também 

para benefício humano, já que os mesmos são espaços de lazer, recreação e pesquisa. O parque 

ambiental municipal Adhemar Monteiro, localizado no município de Paragominas-PA, foi escolhido 

como área de estudo. O principal objetivo desta pesquisa foidiscutir a importância dasáreas verdes 

urbanas, com foco no Parque Ambiental para a cidade de Paragominas. Para isso, utilizou-se como 

metodologiaa revisão da literatura que norteiam a pesquisa, bem como a legislação sobre o tema, a 

área de estudo. A pesquisa de campo conta com visitas in loco e registro fotográfico com autorização, 

seguido pela análise qualitativa dos dados. Constatou-se que o parque ambiental municipal Adhemar 

Monteiroconservaimportantes áreasverdes (florestas urbanas), fortalece a gestão ambiental com foco 

no desenvolvimento sustentável, preserva a fauna, além de proporcionaruma sensível melhora na 

qualidade de vida dos visitantes. 

 

Palavras-Chave: Preservação, Parque ambiental, Qualidade de vida, Urbanização. 

 
Abstract 

With the accelerated and sometimes disordered growth of some cities, the green areas that preserve 

wildlife in these spaces are increasingly threatened. In order to preserve the biodiversity of Brazilian 

biomes, the SNUC- National System of Nature Conservation Units was created. It enables the creation 

of permanent preservation areas and areas of sustainable use. The parks are areas of sustainable use, 

created to preserve nature and also for human benefit, since they are spaces for leisure, recreation and 

research. The municipal environmental park Adhemar Monteiro, located in the municipality of 

Paragominas-PA, was chosen as the study area. The main objective of this research was to discuss the 

importance of urban green areas, focusing on the Environmental Park for the city of Paragominas. For 

this, the literature review that guides the research was used as methodology, as well as the legislation 

on the subject, the area of study. The field research includes on-site visits and photographic 

registration with authorization, followed by a qualitative analysis of the data. It was found that the 
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municipal environmental park Adhemar Monteiro preserves important green areas (urban forests), 

strengthens environmental management with a focus on sustainable development, preserves fauna, in 

addition to providing a significant improvement in the quality of life of visitors. 

 

Keywords: Preservation, Environmental park, Quality of life, Urbanization. 

 

 
1. Introdução 

 

As atuais ideias do que são as áreas verdes urbanas estão marcadas ao longo da 

história, tudo começou no Egito e na China,quando essas áreas eram utilizadas somente para 

jardinocultura, esseslocais são pioneiros nessa prática. Ao longo dos anos os debates sobre as 

problemáticas ambientais tornaram-se obrigatórias, pois os grandes estudiosos e defensores 

dessa área creem fielmente que a ideia da preservação de áreas verdes dentro dos grandes 

centros urbanos melhora significantemente a qualidade de vida da população do entorno  

(LOBODA, C. R.; DE ANGELIS, B. L. D., 2005). 

Segundo Queiroz e Carvalho (2019) o fluxo de pessoas no ambiente urbano tem 

aumentado em grande parte das cidades pelo êxodo rural (migração de pessoas do campo para 

a cidade) e consequentemente pela especulação imobiliária, gerando como impacto negativo o 

desmatamento de algumas áreas utilizadas na construção civil. Além disso,o crescimento dos 

centros urbanos traz uma desarmonia entre cidade e natureza como: poluição, desmatamento, 

a substituição de valores naturais por poluição sonora e visual, congestionamentos, maior 

geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos. 

As áreas verdes urbanas têm contribuindo no modelo de cidade sustentável que resgata 

a qualidade ambiental, preserva a biodiversidade, agregam bem-estar, protege a fauna e flora, 

além disso, contribuem nas propostas de cidades sustentáveis e saudáveis. A Lei n° 12.651/12 

(Áreas de Preservação Permanente) constituem áreas protegidas cobertas ou não por proteção 

nativa que é exigida tanto em zona rural quanto urbana podendo ser da esfera estadual, 

municipal ou privada, dentre as funções de preservação nós temos a proteção aos solos, 

recursos hídricos, estabilidade geológica, permitir o fluxo de espécies da fauna e flora, dentre 

outras (GUADELHA, AGUIAR E MARINO 2019). 

Segundo Cardoso, Sobrinho e Vasconcellos (2015) as áreas verdes em preservação dos 

grandes centros urbanos, ou o chamado Parque Ambiental possuem diversas funções dentro 

dos centros urbanos que estão diretamente ligados com a gestão ambiental que cada cidade 
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apresenta, pois sem uma boa gestão o mesmo pode vim a prejudicar a qualidade de vida dos 

moradores se vier a se degradar pela falta de manutenção e proteção. 

Sendo assim, este trabalho busca discutir os benefícios e a importância da gestão de 

áreas verdes urbanas dentro das cidades além, disso identifica a relação das práticas de 

educação ambiental. 

 Objetivos 

Objetivo Geral: Discutir a importância do Parque Ambiental Municipal Adhemar 

Monteiro dentro da gestão de áreas verdes urbanas. 

 

Objetivos específicos: 1° Caracterizar os benefícios obtidos com a preservação da 

fauna e flora locais para manutenção e o equilíbrio ecológico no Parque Ambiental; 

2° Identificar a relação de práticas de educação ambiental em torno do parque e 

atividades recreativas de lazer, além disso, 3° Propor alternativas de lazer, 

recreação e eventos que propaguem qualidade de vida em um espaço urbano verde. 

 

a. A importância da preservação ambiental 

O Art. 225 da Constituição Federal, afirma que todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de 

vida. Preservar a fauna e flora é obrigação do poder público e da coletividade (BRASIL, 

2020).  

Para complementar a legislação Brasileira, aumentar o arcabouço jurídico e preservar 

e conservar os recursos do país, foi criada a Lei n° 6.938/81- Política Nacional de Meio 

Ambiente; a Lei n° 9.985/2000- Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a Lei n° 

12.651/2012- Código Florestal, dentre outras de grande importância. 

Atualmente, existem várias razões e motivos parase preservar a biodiversidade de uma 

determinada área, desde motivos éticos, estéticos, econômicos,entre outros. No Brasil as áreas 

de preservação são divididas em duas categorias: Unidades de Proteção Integral e Unidades 

de Uso Sustentável, os parques ambientais se encontram na categoria de áreas de uso 

sustentável(ANDREOLI et al., 2014). 

 O parque é a categoria que possibilita uma maior interação entre o visitante e a 

natureza, pois permite o desenvolvimento de atividades recreativas, educativas e de 

interpretação ambiental, além disso, permitir a realização de pesquisas científicas 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2020). 
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Segundo Szeremeta e Zannin (2013) os parques que apresentam condição ambiental 

adequada, ou seja, que tem segurança, infraestrutura adequada, facilidade de acesso e outros 

fatores, que interfere na maior utilização do espaço para a realização de atividades físicas e 

recreação, possibilitando qualidade de vida e saúde pública. Dentre os benefícios das áreas 

verdes para a saúde estão: redução considerável de indivíduos sedentários, a disseminação da 

educação ambiental e a minimização do estresse.  

A preservação de áreas verdes em centros urbanos também é de grande importância 

para a melhoria da qualidade ambiental. O crescimento desordenado das cidades, geram 

desmatamento, assoreamento de rios e lagos, contaminação, poluição e consequentemente um 

desequilíbrio ambiental. Não só é importante a criação e manutenção de parques ambientais, 

mas também de praças e jardins públicos. Sem essas áreas, aumenta a formação de ilhas de 

calor, afeta a qualidade do ar e interfere na ocorrência de enchentes e inundações, além disso, 

é comprovado cientificamente que os fatores negativos gerados pela falta de áreas verdes nas 

cidades, interferem na saúde humana (CAMPOS e CASTRO, 2017). 

 

2. Metodologia 

O presente artigo foi desenvolvido em etapas, inicialmente com a revisão da literatura 

que norteiam a pesquisa, a área de estudo, pesquisa de campo (que conta com visitas in loco e 

registro fotográfico com autorização)seguido pela análise qualitativa. Esses instrumentos 

auxiliam para alcançar o objetivo do estudo. 

 

b. Revisão da literatura  

O levantamento da literatura foi realizado por meio de pesquisas em base de 

dissertações, teses, livros, revistas, artigos científicos e outros que contemplem a temática 

abordada. 

 

c. Área de estudo 

A pesquisa foi desenvolvida no município de Paragominas que pertence à mesorregião 

do sudeste paraense, ocupa uma área de 19. 342,565 km² sua população é estimada 114.503 

pessoas, ano de 2020, com densidade demográfica 5, 06 ha/km² (IBGE, 2018).O local de 

estudo situa-se no Parque Ambiental Municipal AdhemarMonteiro (Figura 1) está localizado 

na Rua Jorge Longo, s/n, bairro Promissão I começou a funcionar em 2007. 
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1- Localização do Parque Ambiental Municipal Adhemar Monteiro, município de 

Paragominas-PA. 

 

Fonte: Pereira Júnior et al., (2020). 

 

O Parque Ambiental Municipal Adhemar Monteiro foi escolhido em virtude de 

apresentar áreas verdes urbanas, preservação da fauna e da flora, possui percepção em 

educação ambiental, apresenta aspectos de lazer e recreação, além disso, dentro do parque 

ambiental tem um viveiro de mudas onde é feita a distribuição para a arborização da cidade 

também fazem doações para escolas e entidades afins.  

 

d. Pesquisa de campo 

 

Foram realizadas duas visitas ao Parque Ambiental Municipal Adhemar Monteiro para 

obtenção de dados, foram feitas observações in locoe registros fotográficos relacionados à 

fauna e flora, placas educativas e de preservação das áreas verdes urbanas.  
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3. Resultados/Discussões 

 

Diante do exposto, é perceptível que as áreas urbanas verdes trazem benefícios afauna 

e a flora locais, além, de trazer bem-estar aos visitantes no aspecto de lazer e diversão. O 

Parque Ambiental Municipal Adhemar Monteiro (Figura 2) funcionadesde o ano de 2007 e 

atualmente fica aberto para o público a partir da terça-feira a domingo das 07:00 às 18:00 

horas.  

 

Figura 2- Layout do Parque Ambiental Adhemar Monteiro. 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Os visitantes tem acesso a layout exemplificando o tamanho do espaço no qual são 12 

hectares de áreas com atrativos, entre diversões nos pedalinhos no lago, parquinho para 

criança com utilização de material reciclável além, da cultura representada pelas lendas 

Curupira, Saci-Pererê, Matinta Pereira e outras que ficam no entorno do parque como 

monumentos.  

Um dos principais cartões portais da cidade de Paragominas tem inúmeras espécies de 

árvores para que os visitantes conheçam foram colocados nas árvores placas educativas 

informando o nome científico e ano da espécie (Figura 3). 
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Figura 3- (A) Lago artificial para pedalinhos, (B) espécie de Sumauma, (C) placa 

educativa informando a espécie e ano e (D) Perfil e altura da espécie.  

 

 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

A preservação das áreas verdes dentro de uma cidade desenvolvida e industrializada 

contribui na qualidade do ambiente já que o mesmo é afetado pela carga de poluentes 

liberados ao dia, pois, servem de equilíbrio entre vida urbana e meio ambiente, além disso, 

são refúgios para os animais (Figura 4)que buscam as matas para abrigo. Por outro lado, 
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temos também a contribuição de ter um espaço verde arborizado dentro da cidade que 

favorece um crescimento no desenvolvimento sustentável.  

 

Figura 4- A fauna, Parque Ambiental Adhemar Monteiro. 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Alguns animais chegam debilitados e precisam de assistência para se recuperar o 

parque ambiental conta com pessoas qualificadas que fazem esse atendimento e após a 

recuperação do animal o mesmo são soltos na mata para que possa conviver com os demais. 

Uma das grandes atrações do Parque Ambiental são as araras em suas cores exuberantes que 

espalham curiosidades entre os visitantes.  

Foi possível observar que além do cuidado com a fauna e flora o objetivo do parque 

também está voltado para a educação ambiental através das placas educativas (Figura 5) 

informam que os resíduos não podem ser jogadosno espaço, mas sim nas lixeiras. 

Encontramos além das lixeiras seletivas, lixeiras com caricaturas de animaisque enfatizam 

principalmente as crianças a jogarem seu lixo no lugar adequado.  
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Figura 5- Lixeiras com caricaturas de tartaruga e placas educativas.  

  
Fonte: Autores, 2020. 

Observamos durante nossa visita que os visitantes utilizam o parque para fazer 

piqueniques em família, book de aniversário e casamento, práticas esportivas, trilhas 

ecológicas, eventos diversos e levam as crianças para a diversão no parquinho ecológico feito 

com balanços de pneus e outros materiais recicláveis. O espaço proporciona bem estar e 

qualidade de vida favorece interação entre pessoas e a natureza conforme a figura 6 a seguir. 

 

Figura 6- Espaço recreativo para crianças parque ecológico e interação com o ambiente. 

  
Fonte: Autores, 2020. 

Durante a realização da pesquisa encontramos visitantes que interagiram falando que é 

muito importante o parque dentro de um centro urbano principalmente em uma cidade que 

não é banhada pelo oceano atlântico, pois, não podem ir à praia, mas podem levar sua família 
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para curtir uma manhã de lazer (Figura 7)em um ambiente climatizado pelas árvores e tendo 

contato com os animais ao redor.  

 

Figura 7. Família na lagoa de pedalinho, Parque Ambiental Municipal Adhemar 

Monteiro. 

 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Dentro do Parque Ambiental Municipal Adhemar Monteiro encontra-se a Secretária de 

Urbanismo que desenvolve um trabalho com mudas (Figura 8) de várias espécies e essas 

mudas são para a arborização de toda a cidade, fazem doações para escolas e moradores 

mediante ao oficio de solicitação.  
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Figura 8- Espaço de viveiros de plantas, Parque Ambiental Municipal Adhemar 

Monteiro.  

 

  
Fonte: Autores, 2020. 

 

No município de Paragominas é visível o trabalho que a gestão pública realiza em 

relação à arborização das áreas verdes urbanas além do mais o município destaca-se por fazer 

parte do Programa Municípios Verdes (PMV). 

 

4. Considerações Finais ou Conclusão 

Conclui-se que o Parque Municipal Ambiental Adhemar Monteiro conservaas áreas 

verdes (florestas urbanas), fortalece a gestão ambiental voltada para o desenvolvimento 

sustentável, preserva a fauna e proporciona melhoras na qualidade de vida dos visitantes. Foi 

observado que a manutenção do espaço é realizada pela prefeitura do município e, mesmo em 

tempo de pandemia estão sendo realizadas. Contudo, há sugestões de melhorias, como maior 

segurança, praça de alimentação, acessibilidade de inclusão social, dentre outras.  

Diante do exposto, sugere-se que novos estudos sobre o parque sejam importantes. 

Por exemplo, com proposições de otimização do espaço, inventário de fauna e flora. Ou 

ainda analisar a percepção ambiental da população que reside próximo ao parque, tendo em 

vista ser uma área de biodiversidade dentro da zona urbana.  
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Além disso, considera-se oportuno estabelecer parcerias com universidadespara 

potencializar a promoção de eventos, projetos e ações socioambientais no parque de modoa 

ajudar no processo de sensibilização sobre a preservação das áreas verdes, especialmente em 

um momento de grandes perdas de florestas em decorrências das queimadas e 

desmatamentos. E por fim, que o modelo de gestão das áreas verdes do Parque Municipal 

Ambiental Adhemar Monteiro, possa servir de incentivo a municípios vizinhos, de modo a 

fomentar a criação de um possível parque ambiental.  
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Área Temática 5: Meio Ambiente,  Recursos Florestais e Recursos Pesqueiros 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

 

Opresente trabalho objetiva estudar as 36 municipalidades que compunham a Lista de Municípios 

Prioritários (LMP) (2007) e que foram alvos da Operação Arco de Fogo (OAF) (2008) e; verificar se 

os ambientes de negócios dessas localidades se modificaram, passando a abranger atividades 

econômicas mais sustentáveis. Para tal, foi utilizada a Nova Economia Institucional (NEI)a qual 

agrega processos históricos, bem como a análise de dados secundáriosda produção agropecuária 

municipal; estabelecimentos e mercado de trabalho (ambos formais) e; do desmatamento, focando nas 

mudanças ocorridas entreos anos 2000 e 2018. Os resultados mostram que a intervenção estatal em 

muitos destes municípios não foi eficaz. No que se refere ao desmatamento, verificou-se que a área 

total desmatadajá vinha declinado desde antes da LMP e OAF. Já a produção agropecuária vem sendo 

ressignificada de forma gradativa em algumas cidades – as economias municipais foram substituindo, 

parcialmente, a produção de rebanho bovino pelo cultivo de grãos (milho e soja).  No entanto, em 

algumas localidades tais mudanças podem ser verificadas, ainda que em quantidades menores, em 

anos anteriores às políticas em questão, significando que as economia locais já estavam se auto 

modificando. 

 

Palavras-Chave: Municípios Prioritários, Desmatamento, Arco de Fogo, Ambiente de Negócios, 

Comando e Controle. 

 

Abstract 

 

This work aims to study the 36 municipalities that made up the List of Priority Municipalities (LMP) 

(2007) and that were targets of Operation Arco de Fogo (OAF) (2008) and; verify whether the 

business environments in these locations have changed, to include more sustainable economic 

activities. To this end, the New Institutional Economy (NEI) was used, which aggregates historical 

processes, as well as the analysis of secondary data from municipal agricultural production; 

establishments and the labor market (both formal) and; deforestation, focusing on the changes that 

took place between the years 2000 and 2018. The results show that state intervention in many of these 

municipalities was not effective. With regard to deforestation, it was found that the total deforested 

area had been declining since before the LMP and OAF. Agricultural production has been gradually 

re-signified in some cities - municipal economies have partially replaced the production of cattle by 

the cultivation of grains (corn and soybeans). However, in some locations such changes can be seen, 

albeit in smaller quantities, in years prior to the policies in question, meaning that local economies 

were already changing themselves. 

 

Key words: PriorityMunicipalities, Deforestation, ArcofFire, Business Environment, 

CommandandControl. 
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1. Introdução 

A origem dos problemas ambientais na Amazônia, sobretudo, o desmatamento, está 

diretamente atrelada a consolidação da produção de commodities na região (NEPSTAD et al., 

2001; RIVERO et al., 2009), onde, na década de 1960, o governo federal,interpretando que a 

pobreza e o subdesenvolvimento regional ocorriam devido a economia majoritariamente de 

subsistência e desconexa dos principais mercados consumidores, criou um plano de 

desenvolvimento, que tinha como objetivo tornar a Amazônia uma grande produtora de 

commodities, erradicar a pobreza e os conflitos de terras pelo país (BRASIL, 1966; COSTA, 

2012; MELLO, 2006; RIBEIRO, 2006; RIVERO et al., 2009). No entanto, o plano impunha 

ao governo uma escolha (trade-off), nesse caso, o Estado preferiu obter espaços para 

agricultura ao invés de florestas. 

Se de um lado os problemas ambientais influenciam de forma negativa a sociedade, a 

política e a economia, de outro, as institucionalidades (aparato legal), através de suas regras, 

expressas, muitas das vezes, através de leis formais, orientam os processos de interação social 

(FIANI, 2011; NORTH, 2018); funcionando, como um meio de contenção e dominação, ao 

passo que limitam e controlam a ação humana. Segundo North (2018, p. 13), ―as instituições 

podem ser definidas como as regras que regulamentam uma determinada sociedade ou 

organização, em um determinado período‖; podendo ser entendidas, figurativamente, como as 

regras de um jogo, onde os agentes sociais e econômicos serão os jogadores que, por sua vez, 

têm o objetivo de ganhar o jogo e obter recompensas (NORTH, 2018; FIANI, 2011).Neste 

sentindo, o grande volume de recursos naturais da Amazônia são objetivos a serem 

alcançados para atender aos anseios de agentes produtivos, seja de forma a conservar os 

recursos florestais, seja de maneira deletéria à natureza (PANDOLFO, 1994; RIBEIRO, 

2006). 

Entretanto, não basta apenas a existência de uma lei formal, para se fazer cumprir a 

lei(enforcement), os agentes necessitam de mecanismos tais como recursos financeiros, 

vigilância e poder de polícia (prisões e multas) – o que é chamado de Comando e Controle 

(C&C) (BÖRNER et al., 2010, 2014; FEARNSIDE, 2008).  

É relevante notar que as preocupações ambientais cresceram ao longo do tempo, a 

ponto de a agenda ambiental das Nações Unidas passasse a induzir as políticas nacionais. No 

Brasil, a agenda ambiental para Amazônia prima pelo combate ao desflorestamento através de 

ações de C&C (BÖRNER et al., 2010, 2014; FEARNSIDE, 2008) – como foi o caso da 
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criação da Lista de Municípios Prioritários (LMP)e Operação Arco de Fogo (OAF) (MME, 

2015). 

A LMP foi um mecanismo institucional federal criado, em 2007, para monitorar, 

controlar e prevenir o desmatamento ilegal na Amazônia. Por integrar a lista, o município 

recebe o apoio do governo federal para implantação de ações com o objetivo de reduzir as 

taxas de desmatamento e, paralelamente, deve buscar uma transição para uma economia de 

base sustentável(MME, 2015). 

Essa estrutura de leis, somada a uma série de outros fatores como mão de obra, 

recursos naturais e financeiros, políticas públicas, bem como a trajetória histórica de uma 

determinada localidade irão determinar o ambiente de negócios desta última. Segundo Buno 

et al. (2015), o ambiente de negócios é o termo atribuído às condições sob as quais 

determinada empresa ou grupo de empresas estão inseridos, levando em consideração os 

fatores culturais e burocráticos de determinada região ou país. 

Alguns municípios amazônicos sugiram ou cresceram por meio da produção de 

madeira, gado e grãos. Adicionalmente, estas municipalidades sofreram grandes impactos 

antrópicos e, consequentemente, sofreu com a intervenção das políticas de C&C entre 2007 e 

2008. Partindo deste contexto, o objetivo do presente trabalho é estudar as 36 municipalidades 

que compunham a LMP (2007) e que foram alvos da OAF (2008) e verificar se o ambiente de 

negócios dessas localidades tenham se modificado, passando a abranger atividades 

econômicas mais sustentáveis. 

 

2. Metodologia 

Para a realização do presente trabalho foi utilizada a Nova Economia Institucional 

(NEI) a qual agrega processos históricos e análises estatísticas para inferir sobre a trajetória 

produtiva do objeto selecionado – os 36 municípios prioritários que compunham a Lista no 

ano de 2007: Alta Floresta (MT), Altamira (PA), Aripuanã (MT), Brasil Novo (PA), 

Brasnorte (MT), Colniza (MT), Confresa (MT), Cotriguaçu (MT), Cumaru do Norte (PA), 

Dom Eliseu (PA), Gaúcha do Norte (MT), Juara (MT), Juína (MT) Lábrea (AM), 

Machadinho D'Oeste (RO), Marcelândia (MT), Nova Bandeirantes (MT), Nova, Mamoré 

(RO), Nova Maringá (MT), Nova Ubiratã (MT), Novo Progresso (PA), Novo Repartimento 

(PA), Paragominas (PA), Paranaíta (MT), Peixoto de Azevedo (MT), Pimenta Bueno (RO), 

Porto dos Gaúchos (MT), Porto Velho (RO), Querência (MT), Rondon do Pará (PA), Santa 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
 

ISBN: 978-65-87415-14-7 
 
 

 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

958 

Maria das Barreiras (PA), Santana do Araguaia (PA), São Félix do Araguaia (MT), São Félix 

do Xingu (PA), Ulianópolis (PA) e Vila Rica (MT). 

Para um melhor embasamento do estudo, a pesquisa contou a ainda com um 

levantamento de dados secundários das municipalidades, no período entre 2000 e 2018, 

obtidos através das seguintes forma: i) Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), onde foram 

obtidos os dados do desmatamento; ii) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

de onde foram extraídos dados de rebanho bovino proveniente da Produção Pecuária 

Municipal (PPM), madeira em tora obtido na Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 

(PEVS) e; colheita de milho e soja retirados da Produção Agrícola Municipal (PAM) e; iii) as 

estatísticas de vínculos e estabelecimentos, ambos formais a partir do Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS). 

Todos foram trabalhados em planilhas e organizados em gráficos e tabelas como serão 

vistos a seguir. Ademais, para melhor compreensão e análise dos dados de rebanho bovino, 

extração de madeira, colheita de milho e soja, e vínculos e estabelecimentos, dividimos os 36 

municípios prioritários em dois grupos: a) Municípios Prioritários, compostos pelos 27 

municípios que integraram a Lista em 2007, mas que até o final do período analisado ainda 

não tinham deixado de fazer parte dela e, b) Municípios Prioritários sob monitoramento, 

composto pelos 9 municípios que fizeram parte da LMP, mas que ao longo do período 

analisado deixaram de integrar a mesma –  estas classificações são dadas pelo próprio 

Ministério do Meio Ambiente. 

 

3. Resultados/Discussões 

A presente seção objetiva apresentar os resultados obtidos através da análises dos 

dados coletados nas bases do INPE, IBGE e RAIS, visando identificar as possíveis mudanças 

ocorridas na taxa de desmatamento, na base produtiva, nos estabelecimentos e no mercado de 

trabalho formal deste nesses municípios após a intervenção federal. Para tal, ela foi 

subdividida em outras quatro partes, onde a primeira trata acerca do desmatamento nos 

municípios que compunham a lista; a segunda, aborda a atividade madeireira, a terceira a 

produção agropecuária através dos dados de gado, milho e soja e; a quarta, os 

estabelecimentos e mercado de trabalho formal. 
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3.1 Evolução do desmatamento 

 

 Como visto anteriormente, um dos objetivos do governo federal ao instituir a Lista 

de Municípios Prioritários em 2007, somado a deflagração da Operação Arco de Fogo em 

2008, era reduzir a taxa de desmatamento nas municipalidades nela presente. Neste sentido, o 

Gráfico 1 traz a evolução do desmatamento por km² que os 36 municípios prioritários juntos 

produziram entre os anos 2001 e 2018. 

 
Gráfico 1: Desmatamento (KM²) – 36 Municípios Prioritários (2001-2018) 

 

 

Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 2018. 

Elaboração: Autores. 

 

 A maior área desmatada por estes municípios se deu no ano de 2004 (12.109,4), 

quando então começou a declinar, onde no ano de 2007 e 2008 – Lista e Arco de Fogo – foi 

desmatada uma área de 5.283,2 e 4.907,3 km², respectivamente, atingindo menores taxas entre 

os anos de 2009 e 2017, indicando que as áreas desflorestadas anualmente por estes 

municípios já apresentava declínio antes da intervenção do governo, mas que após esta, a 

quantidade de área desmatada anualmente apresentou certa estabilidade. Entretanto, é 

importante observar que em 2018, os municípios prioritários desmataram uma área de 3.025,0 

km² - esta área é a maior desde 2009 e pode indicar um novo ciclo de desmatamento na 

Amazônia. 
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3.2 Atividade madeireira 

 

A Tabela 1 mostra a quantidade de madeira em tora extraída nos municípios 

prioritários (que ainda compõe a Lista) entre 2000 e 2007 e entre 2008 e 2018. Observou-se 

que no primeiro período houve um incremento de apenas 22,61%, enquanto no segundo foi de 

64,34%, mostrando ineficiência da atuação estatal nestes municípios – que, inclusive, fazem 

parte integrante da Lista até os dias atuais. 

 

Tabela 1: Extração de madeira em tora (em metros cúbicos) – Municípios Prioritários (2000-2007; 2008-

2018) 

Municípios Prioritários 

Ano 

Var.(%) 

Ano 

Var.(%) 2000 2007 2008 2018 

Altamira (PA) 334.534 343.857 2,79 285.000 94.345 -66,90 

Aripuanã (MT) 290.844 204.758 -29,60 5.625 62.245 1.006,58 

Colniza (MT) - - - 230.000 329.235 43,15 

Confresa (MT) 7.940 4.362 -45,06 4.890 7.954 62,66 

Cotriguaçu (MT) 109.437 98.430 -10,06 110.343 125.000 13,28 

Cumaru do Norte (PA) 7.813 11.239 43,85 240.699 25.000 -89,61 

Gaúcha do Norte (MT) 5.400 1.500 -72,22 - - - 

Juara (MT) 88.000 33.368 -62,08 78.300 99.350 26,88 

Juína (MT) 81.866 132.889 62,33 152.000 6.995 -95,40 

Lábrea (AM) 89.800 107.129 19,30 165.276 92.500 -44,03 

Machadinho D'Oeste (RO) 16.800 375.000 2.132,14 - - - 

Nova Bandeirantes (MT) 11.021 13.109 18,95 42.209 25.060 -40,63 

Nova Mamoré (RO) 3.900 6.620 69,74 144.375 474.390 228,58 

Nova Maringá (MT) 104.162 137.576 32,08 31.800 555.690 1.647,45 

Nova Ubiratã (MT) 5.890 68.384 1.061,02 4.308 130 -96,98 

Novo Progresso (PA) 6.500 97.920 1.406,46 63.308 126.779 100,26 

Novo Repartimento (PA) 225.255 160.000 -28,97 1.200 560 -53,33 

Paranaíta (MT) 15.575 4.012 -74,24 30.364 380.000 1.151,48 

Peixoto de Azevedo (MT) 8.618 8.415 -2,36 93.916 224.097 138,61 

Pimenta Bueno (RO) 7.155 5.726 -19,97 11.929 154.718 1.196,99 

Porto dos Gaúchos (MT) 78.662 80.248 2,02 27.638 56.851 105,70 

Porto Velho (RO) 10.896 302.150 2.673,04 3.731 14.965 301,10 

Rondon do Pará (PA) 349.580 172.601 -50,63 7.910 47.300 497,98 

Santa Maria das Barreiras (PA) 7.188 3.271 -54,49 74.630 41.200 -44,79 

São Félix do Araguaia (MT) 9.211 2.796 -69,64 2.000 450 -77,50 

São Félix do Xingu (PA) 93.288 40.980 -56,07 21.606 2.367 -89,04 

Vila Rica (MT) 20.545 23.366 13,73 83.364 153.467 84,09 

Total 1.989.880 2.439.706 22,61 1.686.421 2.771.413 64,34 

Fonte: Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) – IBGE, 2018. 

Elaboração: Autores. 
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O aumento do número de extração de madeira em tora no segundo período analisado 

ocorre devido alguns municípios terem aumentado de forma significativa a quantidade de 

madeira em tora extraída, a exemplo de Pimenta Bueno-RO (1.96,99%), Nova Maringá-MT 

(1.647,45), Paranaíta-MT (1.151,48%) e Aripuanã-MT (1.006, 58%). 

 A Tabela 2 traz a extração de madeira em tora nos municípios sob monitoramento, ou 

seja, nos municípios que conseguiram sair da LMP. Podemos observar que entre 2000 e 2007, 

a quantidade de madeira em tora extraída nestes municípios, já vinha declinando (16, 98%), 

passando a acentuar-se no segundo período (-68,42%). 

 

Tabela 2: Extração de madeira em tora (em metros cúbicos) – Municípios Prioritários (2000-2007; 2008-

2018) 

Municípios Prioritários sob 

Monitoramento 

Ano 

Var.(%) 

Ano 

Var.(%) 2000 2007 2008 2018 

Alta Floresta (MT) 28.104 5.924 -78,92 5.450 35.708 555,19 

Brasil Novo (PA) 7.870 22.600 187,17 - - - 

Brasnorte (MT) 139.204 52.800 -62,07 37.634 54.093 43,73 

Dom Eliseu (PA) 468.420 274.945 -41,30 246.620 31.418 -87,26 

Marcelândia (MT) 46.916 121.090 158,10 108.981 135.000 23,87 

Paragominas (PA) 642.500 652.715 1,59 546.620 177.000 -67,62 

Querência (MT) 56.406 22.100 -60,82 2.356 900 -61,80 

Santana do Araguaia (PA) 163.871 202.897 23,82 192.705 18 -99,99 

Ulianópolis (PA) 402.880 268.958 -33,24 250.300 4.100 -98,36 

Total 1.956.171 1.624.029 -16,98 1.390.666 438.237 -68,49 

Fonte: Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) – IBGE, 2018. 

Elaboração: Autores. 

 

Entre 2008 e 2018, os únicos municípios que não apresentaram declínio na extração de 

madeira em tora foram Alta Floresta-MT (aumento de 555,19%) e Brasnorte-MT (43,73%). 

 

3.3 Produção Agropecuária 

 

 Segundo o MMA (2007), a principal causa do desmatamento nos municípios 

prioritários da Amazônia estava direta ou indiretamente ligada as atividades econômicas 

praticadas por estes municípios (madeireiras, carvoarias, aberturas de pastagens para a criação 

de gados etc.) que, embora mantivessem a geração de emprego e renda nos municípios 

geravam externalidades negativas para o meio ambiente.. A seguir, podemos observar os 

dados de rebanho bovino, milho e soja.  
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3.3.1 Produção de rebanho bovino 

 A Tabela 3 demonstra a produção de rebanho bovino nos municípios prioritários entre 

os anos de 2000 e 2007 e 2008 e 2018. Observou-se que no primeiro período da análise (2000 

a 2007) – período antes da intervenção do governo – houve um acréscimo de 96,27% 

naprodução total de cabeças de gado desses municípios, onde os principais municípios que 

colaboraram para este acréscimo foram Lábrea-AM (4.495,51%), Cotriguaçu-MT (440,66%) 

e Nova Mamoré-RO (338,58%). Já Novo Progresso-PA e São Félix do Araguaia-MT 

apresentaram queda de 32,05 e 4,65%, respectivamente. 

 
Tabela 3: Produção de rebanho bovino – Municípios Prioritários (2000-2007; 2008-2018) 

Municípios Prioritários  

Ano 

Var.(%) 

Ano 

Var.(%) 2000 2007 2008 2018 

Altamira (PA) 202.965 402.340 98,23 399.512 707.958 77,21 

Aripuanã (MT) 226.161 389.132 72,06 388.397 519.598 33,78 

Colniza (MT) - - - 251.482 612.105 143,40 

Confresa (MT) 173.369 369.014 112,85 364.812 380.651 4,34 

Cotriguaçu (MT) 38.492 208.111 440,66 219.403 380.338 73,35 

Cumaru do Norte (PA) 195.110 447.412 129,31 440.378 807.787 83,43 

Gaúcha do Norte (MT) 130.357 173.979 33,46 173.985 161.888 -6,95 

Juara (MT) 720.717 813.217 12,83 905.470 998.844 10,31 

Juína (MT) 410.863 532.901 29,70 543.334 762.504 40,34 

Lábrea (AM) 6.213 285.519 4495,51 283.620 300.000 5,78 

Machadinho D'Oeste (RO) 53.976 215.719 299,66 231.390 374.578 61,88 

Nova Bandeirantes (MT) 88.346 344.010 289,39 375.538 492.026 31,02 

Nova Mamoré (RO) 78.170 342.839 338,58 373.544 701.104 87,69 

Nova Maringá (MT) 52.156 73.753 41,41 75.527 80.833 7,03 

Nova Ubiratã (MT) 19.086 69.465 263,96 54.627 85.112 55,81 

Novo Progresso (PA) 155.974 105.989 -32,05 412.400 618.876 50,07 

Novo Repartimento (PA) 130.540 363.456 178,43 381.628 970.837 154,39 

Paranaíta (MT) 133.136 328.432 146,69 372.128 461.398 23,99 

Peixoto de Azevedo (MT) 107.540 262.222 143,84 266.128 319.480 20,05 

Pimenta Bueno (RO) 171.439 220.755 28,77 231.645 293.633 26,76 

Porto dos Gaúchos (MT) 97.069 151.777 56,36 151.879 129.775 -14,55 

Porto Velho (RO) 160.918 567.948 252,94 608.664 1.043.523 71,44 

Rondon do Pará (PA) 168.828 352.289 108,67 372.146 331.090 -11,03 

Santa Maria das Barreiras (PA) 351.005 559.603 59,43 435.332 614.686 41,20 

São Félix do Araguaia (MT) 240.179 229.005 -4,65 230.811 265.401 14,99 

São Félix do Xingu (PA) 682.407 1.653.231 142,26 1.812.870 2.256.734 24,48 

Vila Rica (MT) 355.129 646.150 81,95 642.326 588.480 -8,38 

Total  5.150.145 10.108.268 96,27 10.998.976 15.259.239 38,73 

Fonte: Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2020. 

Elaboração: Autores. 
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O segundo período da análise 2008 a 2018 – após a Lista e a Arco de Fogo – 

apresentou um acréscimo de 38,73% na produção total de rebanho bovinos. Este aumento, 

embora positivo representa 54, 57% a menos do que o anterior. Novo Repartimento-PA, 

Colniza-MT e Altamira-PA foram os municípios que apresentaram maior crescimento na 

produção de gado (154,39%; 143,40% e; 77,21%, respectivamente). 

A Tabela 4 apresenta a produção de rebanho bovino nos municípios prioritários sob 

monitoramento. Podemos observar que, no período entre 2000 e 2007, os municípios 

prioritários sob monitoramento somaram um acréscimo de 34,67%, onde Dom Eliseu-PA, 

Brasil Novo-PA e Marcelândia-MT foram as municipalidades que obteve um maior 

crescimento na quantidade de rebanho bovino produzidos (77,38%; 61,44% e; 52,58%, 

respectivamente). 

 
Tabela 4: Produção de rebanho bovino – Municípios Prioritários sob monitoramento (2000-2007; 2008-

2018) 

Municípios Prioritários  

Ano 

Var.(%) 

Ano 

Var.(%) 2000 2007 2008 2018 

Alta Floresta (MT) 519.887 748.572 43,99 760.026 791.530 4,15 

Brasil Novo (PA) 139.905 225.866 61,44 219.847 230.385 4,79 

Brasnorte (MT) 243.168 308.852 27,01 327.180 408.869 24,97 

Dom Eliseu (PA) 79.200 140.482 77,38 134.457 58.727 -56,32 

Marcelândia (MT) 118.530 180.850 52,58 191.631 149.549 -21,96 

Paragominas (PA) 410.150 419.430 2,26 418.976 276.131 -34,09 

Querência (MT) 160.348 201.808 25,86 204.764 103.138 -49,63 

Santana do Araguaia (PA) 331.264 475.412 43,51 485.859 558.402 14,93 

Ulianópolis (PA) 84.683 109.397 29,18 99.457 54.318 -45,39 

Total 2.087.135 2.810.669 34,67 2.842.197 2.631.049 -7,43 

Fonte: Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2020. 

Elaboração: Autores. 

 

 No entanto, no período entre 2008 e 2018, podemos observar um decréscimo (7,43%) 

na quantidade total de cabeças de gados produzidas. Isso se deve, sobretudo, a queda na 

produção de rebanhos bovinos nos municípios de Dom Eliseu-PA (56,32%), Querência-MT 

(49,63%) e Ulianópolis-PA (45,39%). Notou-se também que, neste intervalo, apenas 

Brasnorte-MT, Santana do Araguaia-PA, Brasil Novo-PA e Alta Floresta-MT apresentaram 

um acréscimo na quantidade de cabeças produzidas.  

 É importante observar ainda que, enquanto dos municípios prioritários que ainda se 

encontram na LMP manteve a taxa de produção de cabeças de gado positiva mesmo após a 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
 

ISBN: 978-65-87415-14-7 
 
 

 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

964 

intervenção estatal, os municípios prioritários sob monitoramento obteve uma queda, 

indicando que houve uma mudança na base produtiva destes. 

 

3.3.2 Produção de grãos 

As atividades graneleiras (milho e soja) no contexto da Amazônico, embora sejam 

datadas de 1990, ela só começaram a ganhar força a partir dos anos 2000, se destacando, 

sobretudo, a soja, ao longo da última década. A Tabela 5 mostra a produção de milho em 

toneladas nos municípios prioritários entre os anos de 2000 e 2007 e 2008 e 2018. 

 
Tabela 5: Produção de milho (toneladas) – Municípios Prioritários (2000-2007; 2008-2018) 

Municípios Prioritários 

Ano 

Var.(%) 

Ano 

Var.(%) 2000 2007 2008 2018 

Altamira (PA) 18.520 11.385 -38,53 5.630 7.500 33,21 

Aripuanã (MT) 5.720 1.800 -68,53 1.800 18.360 920,00 

Colniza (MT) - - - 5.550 11.325 104,05 

Confresa (MT) 18.360 6.300 -65,69 8.820 122.100 1.284,35 

Cotriguaçu (MT) 2.544 4.500 76,89 4.860 3.185 -34,47 

Cumaru do Norte (PA) 28.080 8.400 -70,09 11.600 30.331 161,47 

Gaúcha do Norte (MT) 390 11.400 2.823,08 11.788 153.600 1.203,02 

Juara (MT) 8.524 3.240 -61,99 5.220 84.600 1.520,69 

Juína (MT) 9.460 9.450 -0,11 9.870 24.480 148,02 

Lábrea (AM) 230 686 198,26 1.537 42 -97,27 

Machadinho D'Oeste (RO) 5.324 5.775 8,47 5.775 1.881 -67,43 

Nova Bandeirantes (MT) 3.660 3.000 -18,03 1.800 405 -77,50 

Nova Mamoré (RO) 3.300 1.260 -61,82 1.260 1.660 31,75 

Nova Maringá (MT) 5.550 18.330 230,27 60.206 422.400 601,59 

Nova Ubiratã (MT) 22.773 206.624 807,32 214.800 1.270.800 491,62 

Novo Progresso (PA) 8.316 6.390 -23,16 6.390 3.240 -49,30 

Novo Repartimento (PA) 5.000 8.000 60,00 8.000 450 -94,38 

Paranaíta (MT) 7.471 4.050 -45,79 6.750 5.100 -24,44 

Peixoto de Azevedo (MT) 6.600 1.800 -72,73 4.800 48.000 900,00 

Pimenta Bueno (RO) 1.182 966 -18,27 966 920 -4,76 

Porto dos Gaúchos (MT) 2.700 41.700 1.444,44 101.855 450.800 342,59 

Porto Velho (RO) 1.249 2.491 99,44 3.266 57.965 1.674,80 

Rondon do Pará (PA) 4.000 6.400 60,00 6.315 5.000 -20,82 

Santa Maria das Barreiras (PA) 20.250 17.910 -11,56 9.180 65.100 609,15 

São Félix do Araguaia (MT) 2.520 5.985 137,50 16.443 639.450 3.788,89 

São Félix do Xingu (PA) 86.977 7.525 -91,35 20.054 20.491 2,18 

Vila Rica (MT) 5.550 13.500 143,24 3.080 90.390 2.834,74 

Total 292.774 412.107 40,76 537.285 3.624.175 574,53 

Fonte: Produção Agrícola Municipal (PAM). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2020. 

Elaboração: Autores.  



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
 

ISBN: 978-65-87415-14-7 
 
 

 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

965 

 No primeiro período da análise (2000-2007) houve um acréscimo de 40,76% na 

produção total de milho dos municípios prioritários. O municípios que mais contribuíram para 

esse aumento foram Gaúcha do Norte-MT (2.823,08%) Porto dos Gaúchos-MT (1.444,44%) e 

Nova Ubiratã-MT (807,32%). Já entre os anos de 2008 a 2018, ouve um incremento de 

574,53% na produção de milho, onde São Félix do Araguaia-MT (3.788,87%), Vila Rica-MT 

(2.834,74%) e Porto Velho-RO (1.674,80%) foram as municipalidades com maior aumento na 

produção de milho. 

 A Tabela 6 traz a produção de milho nos municípios prioritários sob monitoramento. 

Podemos notar que entre 2000 e 2007 houve um acréscimo de 111,65% na produção. Dom 

Eliseu-PA (492,00%), Ulianópolis -PA (274,86%) e Brasnorte-MT (182,13%) foram os 

municípios onde houveram maior incremento na produção do grão. 

 
Tabela 6: Produção de milho (toneladas) – Municípios Prioritários sob monitoramento (2000-2007; 2008-

2018) 

Municípios Prioritários sob 

Monitoramento 

Ano 

Var.(%) 

Ano 

Var.(%) 2000 2007 2008 2018 

Alta Floresta (MT) 3.870 3.980 2,84 2.700 57.600 2.033,33 

Brasil Novo (PA) 2.880 420 -85,42 338 1.950 476,92 

Brasnorte (MT) 16.620 46.890 182,13 121.824 696.960 472,10 

Dom Eliseu (PA) 6.750 39.960 492,00 45.600 72.000 57,89 

Marcelândia (MT) 1.920 660 -65,63 15.038 107.800 616,85 

Paragominas (PA) 46.200 90.000 94,81 100.245 49.500 -50,62 

Querência (MT) 3.375 2.400 -28,89 44.880 607.842 1.254,37 

Santana do Araguaia (PA) 18.000 3.027 -83,18 7.428 109.500 1.374,15 

Ulianópolis (PA) 14.400 53.980 274,86 52.200 50.100 -4,02 

Total 114.015 241.317 111,65 390.253 1.753.252 349,26 

Fonte: Produção Agrícola Municipal (PAM). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2020. 

Elaboração: Autores. 

  

No segundo período da série (2008-2018), verificou-se um aumento de 349,26% na 

produção total de milho, o que representa um incremento de 237,31% quando comparado ao 

primeiro. Podemos observar também que o acréscimo na produção deste grão entre 2008 e 

2018 nos municípios prioritários sob monitoramento foi menor do que o observado no mesmo 

período nos municípios prioritários que ainda integram a Lista (ver Tabela 5). 

A tabela 7 expõe a produção de soja nos municípios prioritários entre 2000 e 2007 e 

2008 e 2018. Podemos notar que no primeiro período esses municípios obtiveram um 

acréscimo de 189,67% na produção total de soja, onde Porto dos Gaúchos-MT contribuiu 

significativamente para o aumento da oleaginosa com um incremento de 1.937,27% na 
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produção do grão. É importante observar também que, municipalidades como Novo 

Progresso-PA, Peixoto de Azevedo-MT, Porto Velho-RO, Rondon do Pará-PA, Santa Maria 

das Barreiras-PA, São Félix do Araguaia-MT, Vila Rica-MT não apresentaram dados de 

produção de soja nos primeiros anos da série. 

 
Tabela 7: Produção de Soja (toneladas) – Municípios Prioritários* (2007-2007; 2008-2018) 

Municípios Prioritários  

Ano 

Var.(%) 

Ano 

Var.(%) 2000 2007 2008 2018 

Altamira (PA) 300 400 33,33 162 6.000 3.603,70 

Gaúcha do Norte (MT) 26.163 114.700 338,41 149.554 579.120 287,23 

Nova Maringá (MT) 37.800 153.685 306,57 330.000 610.200 84,91 

Nova Ubiratã (MT) 251.936 576.382 128,78 717.600 1.218.000 69,73 

Novo Progresso (PA) - - - 3.000 24.000 700,00 

Peixoto de Azevedo (MT) - - - 3.000 44.950 1.398,33 

Porto dos Gaúchos (MT) 4.050 82.508 1.937,23 105.000 526.612 401,54 

Porto Velho (RO) - - - 552 30.880 5.494,20 

Rondon do Pará (PA) - - - 450 150.000 33.233,33 

Santa Maria das Barreiras (PA) - - - 8.700 96.000 1.003,45 

São Félix do Araguaia (MT) - - - 38.760 746.428 1.825,77 

Vila Rica (MT) - - - 9.000 129.240 1.336,00 

Total 320.249 927.675 189,67 1.365.778 4.161.430 204,69 

Fonte: Produção Agrícola Municipal (PAM). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2020. 

Elaboração: Autores. 

* Os municípios de Aripuanã (MT), Colniza (MT), Confresa (MT), Cotriguaçu (MT), Cumaru do Norte (PA), 

Juara (MT), Juína (MT), Lábrea (AM), Machadinho D'Oeste (RO), Nova Bandeirantes (MT), Nova Mamoré 

(RO), Novo Repartimento (PA), Paranaíta (MT) e Pimenta Bueno (RO) não apresentaram dados de soja nos anos 

analisados e, por isso, não constam na Tabela. 

 

Notou-se ainda que no segundo período de análise houve um incremento de 204,69% 

na produção total de soja, ou seja, 15,02% a mais do que o produzido entre 2000 e 2007. 

Vemos que entre 2008 e 2018 os municípios prioritários que não apresentavam dados de 

produção do grão anteriormente passam a ser as municipalidades com maior incremento de 

soja, como é o caso de Rondon do Pará-PA (33.233,33%). 

 Ainda se tratando da produção de soja, a Tabela 8 apresenta a produção do grão nos 

municípios prioritários sob monitoramento nos anos de 2000 e 2007 e 2008 e 2018. 

Observou-se que nos primeiros anos de análise apenas quatro dos nove municípios 

apresentaram dados da produção de soja e, juntos, somaram um acréscimo de 272,31% na 

produção total desta oleaginosa. 
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Tabela 8: Produção de Soja (toneladas) – Municípios Prioritários sob Monitoramento (2000-2007; 2008-

2018) 

Municípios Prioritários sob 

Monitoramento 

Ano 

Var.(%) 

Ano 

Var.(%) 2000 2007 2008 2018 

Alta Floresta (MT) - - - 1.971 66.006 3.248,86 

Brasnorte (MT) 147.448 249.000 68,87 465.495 786.480 68,96 

Dom Eliseu (PA) - - - 20.160 264.000 1.209,52 

Marcelândia (MT) - - - 7.200 173.793 2.313,79 

Paragominas (PA) 1.155 21.000 1.718,18 35.160 465.000 1.222,53 

Querência (MT) 45.792 449.500 881,61 534.240 1.176.000 120,13 

Santana do Araguaia (PA) - - - 15.279 201.600 1.219,46 

Ulianópolis (PA) 180 4.919 2.632,78 15.950 180.000 1.028,53 

Total 194.575 724.419 272,31 1.095.455 3.312.879 202,42 

Fonte: Produção Agrícola Municipal (PAM). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2020. 

Elaboração: Autores. 

* O município de Brasil Novo (PA) não apresentara dados de soja nos anos analisados e, por isso, não consta na 

Tabela. 

 

 Já no período que se estende de 2008 a 2018, embora quase todos os municípios sob 

monitoramento (com exceção de Brasil Novo-PA) apresentarem um produção significativa de 

soja, esta obteve um acréscimo de 202,42% no seu total. 

 

3.4 Estabelecimentos e mercado de trabalho formal 

 

Esta subseção trata acerca dos impactos das institucionalidades nos estabelecimentos e 

mercado de trabalho, ambos formais, nos 36 municípios prioritários que compunham a LMP 

instituída em 2007 pelo governo federal. Assim como na subseção anterior, estas 

municipalidades foram divididas em Municípios Prioritários e Municípios Prioritários sob 

monitoramento.  

A Tabela 9 mostra o percentual de estabelecimentos por setor no município 

prioritários nos anos de 2002, 2008, 2012, e 2018. Observou-se que, nesses municípios, os 

setores Comércio e Serviços, possuem, respectivamente, o maior número de estabelecimentos 

ao longo de todo o período analisado, mantendo-se estável ao longo dos anos. 

 
Tabela 9: Estabelecimentos por setor (%) – Municípios Prioritários (2002, 2008, 2012, 2018) 

IBGE Setor 2002 2008 2012 2018 

Extrativa Mineral 0,39 0,30 0,35 0,35 

Indústria de Transformação 11,87 9,22 7,96 6,60 

SIUP* 0,35 0,29 0,31 0,34 

Construção Civil 4,34 3,12 4,02 3,34 
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Comércio 41,31 39,91 39,27 38,87 

Serviços 27,28 23,27 25,30 28,35 

Administração Pública 1,16 0,77 0,59 0,55 

Agropecuária 13,29 23,12 22,21 21,61 

Fonte: Ministério da Economia. Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 

2020. 

Elaboração: Autores. 

*Serviços Industriais de Utilidade Pública. 

 

No entanto, é importante destacar a participação de outros dois setores nestes 

municípios: a Indústria de Transformação e a Agropecuária. A Indústria de Transformação 

nos dois anos anteriores a LPM e a OAF analisados (2002 e 2008), representavam, 

respectivamente, 11,87% e 9,22% dos estabelecimentos desses municípios e no período pós 

intervenção estatal (2012 e 2018), passaram a representar 7,96% e 6,60%, indicando uma 

queda gradual destes estabelecimentos desde da aplicação das medidas governamentais. Já a 

Agropecuária, apresentou efeito contrário, apresentando incrementos ao longo do período 

analisado. Onde nos anos de 2002 e 2008, o setor representava 13,29% e 23,12% dos 

estabelecimentos e em 2012 e 2018 passou a representar 22,2% e 21,61%. O incremento de 

estabelecimentos na agropecuária pode ser justificado através do aumento na quantidade de 

grãos produzidos nesses municípios (ver Tabela 5, 6,7 e 8). 

A Tabela 10 mostra o número de estabelecimentos por setor nos municípios sob 

monitoramento nos anos de 2002, 2008, 2012 e 2018. Notou-se que, assim como nos 

municípios que ainda integram a Lista, o Comércio é o setor que obtém maior número de 

estabelecimentos.  

 
Tabela 10: Estabelecimentos por setor (%) – Municípios Prioritários sob Monitoramento (2002, 2008, 

2012, 2018) 

IBGE Setor 2002 2008 2012 2018 

Extrativa Mineral 0,21 0,19 0,20 0,15 

Indústria de Transformação 19,82 11,85 9,24 7,78 

SIUP 0,51 0,36 0,42 0,33 

Construção Civil 1,50 1,94 5,11 2,90 

Comércio 34,59 35,89 37,02 37,11 

Serviços 15,71 15,45 17,72 22,51 

Administração Pública 0,86 0,45 0,35 0,37 

Agropecuária 26,80 33,87 29,94 28,85 

Fonte: Ministério da Economia. Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 

2020. 

Elaboração: Autores. 
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No entanto, nestes municípios o segundo setor que mais se destaca é a Agropecuário, 

onde nos anos de 2002, 2008, 2012 e 2018 representava 26,80%, 33,87%, 29,94% e 28,85% 

dos estabelecimentos municipais. A Indústria de transformação também apresentou queda nos 

municípios sob monitoramento, porém, nos dois primeiros anos apresentou um decréscimo 

mais significativo, indo de 19,82% em 2002 para 11,85 em 2008. Já nos dois últimos anos 

apresentou uma queda declínio mais lento, passando a representar, respectivamente 9,24% 

(2012) e 7,78% (2018). 

A movimentação da economia municipal pode ser verificada não somente pela 

quantidade de estabelecimentos, como também através da análise da geração de empregos 

formais no município. Neste sentindo, o Tabela 11 mostra o percentual de empregos formais 

por setor no município prioritários nos anos de 2002, 2008, 2012 e 2018. 

 
Tabela 11: Vínculos por setor (%) – Municípios Prioritários (2002, 2008, 2012, 2018) 

IBGE Setor 2002 2008 2012 2018 

Extrativa mineral 0,15 0,14 0,18 0,29 

Indústria de transformação 12,21 8,68 6,89 6,82 

SIUP 1,43 1,23 0,73 1,50 

Construção Civil 3,16 4,32 18,17 3,91 

Comércio 15,10 17,34 16,21 20,05 

Serviços 19,09 17,89 18,10 22,30 

Administração Pública 45,62 43,97 34,47 37,70 

Agropecuária 3,24 6,44 5,24 7,42 

Fonte: Ministério da Economia. Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS), 2020. 

Elaboração: Autores. 

 

Verificou-se que, nos municípios prioritários o setor que mais empregou ao longo do 

período analisado foi a Administração Pública, com 45,6%, 43,97%, 34,4% e 37,70%. Assim 

como observado nos estabelecimentos, o setor Indústria de Transformação no que se refere a 

geração de empregos foi diminuindo de forma gradual, estabilizando-se no fim do período 

(12,21% em 2002; 8,68% em 2008 e; 6,82% em 2018). A Agropecuária apresenta-se 

crescendo de forma mais lenta, representando em 2018, apenas 7,42% dos empregos gerados 

nesses municípios. 

A Tabela 12 mostra o número de vínculos por setor nos municípios prioritários sob 

monitoramento nos anos de 2002, 2008, 2012 e 2018. Verificou-se que nestes municípios o 

setor que mais empregou ao longo dos anos analisados foi o Comércio. Notou-se que, 

diferente dos municípios prioritários que ainda não conseguiram sair da LMP, o segundo setor 
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que representa maior quantidade de geração de empregos foi a Agropecuária com 26,80%, 

33,87% – com um acréscimo de 7,07% entre 2002 e 2008 – indicando que o setor já estava 

empregando bem nesses municípios antes da intervenção do governo – e 29,94% e 28,85% 

em 2012 e 2018, respectivamente, representando uma certa estabilidade durante esses anos.  

 

Tabela 12: Vínculos por setor (%) – Municípios Prioritários sob Monitoramento (2002, 2008, 2012, 2018) 

IBGE Setor 2002 2008 2012 2018 

Extrativa Mineral 0,21 0,19 0,20 0,15 

Indústria de Transformação 19,82 11,85 9,24 7,78 

SIUP 0,51 0,36 0,42 0,33 

Construção Civil 1,50 1,94 5,11 2,90 

Comércio 34,59 35,89 37,02 37,11 

SIUP 15,71 15,45 17,72 22,51 

Administração Pública 0,86 0,45 0,35 0,37 

Agropecuária 26,80 33,87 29,94 28,85 

Fonte: Ministério da Economia. Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 2020. 

Elaboração: Autores. 

 

A Indústria de Transformação que, em 2002 gerava 19,82% dos empregos nos 

municípios sob monitoramento caiu, em um primeiro momento, 7,97%, passando a 

representar no ano de 2008 apenas 11,85% dos empregos gerados e; em um segundo 

momento (2012 a 2018) 1,46%, chegando em 2018 com apenas 7,78% dos empregos formais 

gerados. 

 

4. Considerações Finais 

 

Concluímos que a intervenção estatal – através da Lista de Municípios Prioritários e 

Operação Arco de Fogo – nos 36 municípios analisados não foi efetiva pelos motivos que se 

apresentam a seguir. 

No que tange ao controle do desmatamento, observamos que muito embora a área total 

desmatada por estas municipalidades anualmente tenha apresentado certa estabilidade após a 

atuação do governo, a mesma já vinha declinando desde 2004. 

Ao dividirmos os dados de análise em dois grupos (Municípios prioritários e 

Municípios prioritários sob monitoramento), podemos chegar a duas conclusões. A primeira é 

que a LMP e OAF não obteve o mesmo efeito em todos os 36 municípios, uma vez que nem 

todos, ao longo dos anos, deixaram de fazer parte da Lista. A segunda diz respeito às 

produções agropecuárias municipais, observamos que a mesma vem sendo ressignificada de 
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forma gradativa nos dois grupos – as economias municipais foram substituindo parcialmente a 

produção de rebanho bovino pelo cultivo de grãos (milho e soja).  No entanto, nos municípios 

prioritários sob monitoramento tais mudanças podem ser verificadas, ainda que em 

quantidades menores, em anos anteriores às políticas em questão, significando que as 

economia locais já estavam se auto modificando. 

No que se refere aos estabelecimentos e vínculos de empregos formais, em ambos os 

grupos, o setor Indústria de Transformação já apresentava uma queda gradual em seu número 

de estabelecimentos desde antes da Lista e da Operação, assim como a Agropecuária já 

apresentava incrementos. Ademais, notou-se que o mercado de trabalho formal nos 

municípios prioritários, o setor Agropecuário pouco empregou ao longo de todo o período 

analisado, enquanto nos municípios prioritários sob monitoramento obteve significativa 

geração de empregos. 
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Área Temática V: Meio Ambiente, Recursos Florestais E Recursos Pesqueiros 

 
Modalidade: Artigo Científico  

 

Resumo 

As atividades práticas de aulas de campo é de grande importância na aprendizagem do aluno, a partir 

delas os alunos, podem desenvolver hipóteses, opiniões críticas e ampliar os conhecimentos existentes, 

como também é uma arlternativa de oportuniza a visitação em ambientes distantes a realidade dos 

alunos. AReserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão (RDSEPT), localizada 

nos munícipios de Macau e Guamaré/RN, apresenta uma séries de ecossistemas conservados, o que 

torna de grande relevância no processo de ensino e apredizagem dos alunos. Este artigo tem como 

objetivo é refletir os conhecimentos dos discentes diante da visitação na RDSEPT.Está atividade foi 

desenvolvida com alunos das turmas de 6º, 7º e 9º ano do ensino fundamental II, por meio das 

disciplinas de ciências, geografia e dança. Foi aplicado um questionário no Google Forms com o 

intuito de investigar a opinião do aluno, sobre a importância da aula de campo, da RDSEPT e do 

recursos naturais presentes.Participaramda aula de campo 107 alunos, e  24 alunos responderam o 

questionário da pesquisa.Sobre os temas abordados na aula de campo, 45,9% dos entrevistados nunca 

havia ouvido falar neles; 91,7% consideram importante que as pessoas conheçam e respeitem o meio 

ambiente.Os resultados da pesquisa demonstrou que a maioria dos alunos nunca havia ouvido falar 

sobre as temáticas abordadas no campo, entretanto os mesmos consideraram os temas como algo de 

grande relevância para o aprendizado, e acreditam que as pessoas devem conhecer e respeitar o meio 

ambiente.Por fim convém ressaltar que a RDSEPT possui um grande potencial para as aulas de 

campo, não apenas pelos aspectos naturais, mas pelos aspectos sociais que estão inseridos no seu 

processo de criação. 

 
Palavras-Chave: Desenvolvimento Sustentável, Unidades de Conservação, Ponta do Tubarão, 

Interdisciplinar. 

 

 

1. Introdução 

A aula de campo é de grande importância na aprendizagem do aluno, uma vez que o 

mesmo consegue desenvolver diversas habilidades, como por exemplo, observar os objetos a 

sua volta, identificar a importância deste objeto visto e ser crítico levantando hipóteses de 

acordo com as observações realizadas, além de ampliar suas opiniões sobre os acontecimentos 

propostos pela aula de campo e/ou prática.  
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Além dessas habilidades, os alunos, durante ou após a aula de campo também 

desenvolve o cuidado e o respeito por aquele ambiente que antes não era conhecido pelos 

mesmos. Com isto os autores Seniciato e Cavassan (2004) afirmam que só cuidamos, 

respeitamos e preservamos aquilo que conhecemos e que a ignorância traz uma visão 

distorcida da realidade.  

Para que o aluno tenha tal conhecimento é importante que os docentes não se limitem 

apenas aos conteúdos teóricos passados em sala de aula. É preciso que os mesmos ofereçam 

condições que estimulem os alunos a terem um verdadeiro envolvimento com os conteúdos e 

construir seus próprios conhecimentos. E uma das condições propostas pelo professor são as 

aulas de campo e/ou práticas de forma interdisciplinar: 

 

Visando uma necessária aproximação entre áreas científicas, somando a 

simplicidade discernível e finita de uma realidade mecânica e calculável a uma 

infinita complexidade de sistemas biológicos, ambientais e sociais. Assim sendo, a 

interdisciplinaridade constitui-se em uma atividade fundamental para aquisição do 

conhecimento e experimentos alternativos que complementem o ensino de uma 

forma mais abrangente (WILKE, 2013, p.06). 

 

Tendo em vista estas concepções, os docentes das disciplinas de Geografia, Ciências e 

Dança, da Escola Municipal Maria Madalena da Silva, de uma comunidade da Zona rural da 

cidade de Guamaré–RN realizaramaulas de campo no segundo semestre do ano de 2019 com 

algumas turmas da referida escola, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do 

Tubarão (RDSEPT), localizado em Diogo Lopes, distrito de Macau – RN.  

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão (RDSEPT) se 

constitui em uma Unidade de Conservação (UC), de uso sustentável de acordo com a Lei 

Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 (BRASIL, 2000).  

A RDSEPT, criada por meio da Lei 8.349 que entrou em vigor no dia 18 de julho de 

2003 e a partir do desejo de suas comunidades pesqueiras, tem como objetivo fundamental 

preservar os recursos naturais locais e promover a sustentabilidade da população tradicional 

residente em suas circunscrições territoriais (RIO GRANDE DO NORTE, 2003). 

A RDSEPT é constituída por uma polissemia de paisagens naturais, formadas por 

vegetação de mangues e gamboas, ilhas, restinga, falésias, praias, dunas e caatinga. A Reserva 

possui características singulares no que concerne ao contexto ambiental do estado do Rio 

Grande do Norte, haja vista que é possível encontrar, ao longo de seu espaço, espécies da 
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caatinga bordejando ao mar: é o sertão encontrando o mar e o mar encontrando o sertão 

(ARAÚJO et al, 2012) (Figura 01). 

Figura 01: Unidades Geoambientais da RDSEPT. 

 

Fonte: Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), 2012. 

 

A RDSEPT apresenta uma rica biodiversidade de ecossistemas e uma beleza natural 

exuberante, somada as histórias de lutas e superação de seu povoado, apresenta-se como um 

local adequado e propício para a realização de aulas de campo interdisciplinar.Como é 

enfatizado por Andrade (2016, p.27): 

 
A importância da reserva enquanto Unidade de Conservação não deve ser vista 

somente nos aspectos ambientais, culturais, econômicos e sociais, mas também nos 

aspectos educacionais, uma vez que as relações estabelecidas com está área 

demanda dos seus sujeitos novos conhecimentos, que agregados aos saberes e as 

experiências produzidas na comunidade possibitam a preservação do seus costumes, 

mas também a construção de novos comportamentos indispensáveis ao manejo da 

área, à utilização de suas potencialidades (ANDRADE, 2016, p. 27). 

 

Visto que os alunos participaram de forma ativa na aula de campo, a presente pesquisa 

justifica-se em enfatizar a importância de aulas de campos em uma unidade de 

conservação,bem como promover práticas de Educação Ambiental e Desenvolvimento 

Sustentável tão debatido na atualidade. Sendo assim o objetivo desta pesquisa é refletir os 

conhecimentos dos discentes diante da visitação na RDSEPT. 
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2. Metodologia 

A presente pesquisa caracteriza-se como qualitativa, com uma abordagem de estudo 

de caso. Participaram da presente pesquisa três (3) docentes referentes às disciplinas de 

ciências, dança e geografia eos alunosque participaram da aula de campo, este ponto será 

descrito de forma a ter um diálogo entre alunos, docentes e autores que falem a respeito desta 

temática. 

Para isto, serão inseridas imagens que demonstram a participação e interesse dos 

mesmos na realização da aula de como e também será aplicado um questionário, com sete (7) 

questões abertas e fechadas, a qual se deve atender de forma clara o público que iremos 

utilizar como objeto de estudo, que neste caso, são os alunos que participaram da aula de 

campo realizada pelos docentes das disciplinas citadas.  

As autoras Lakartos e Marconi (2003, p. 204) afirmam que ―é um instrumento de 

coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas 

por escrito‖. Como caminho mais assertivo para obtenção das respostas e por se tratar de um 

grande número de 107 alunos participantes da aula de campo foi preciso buscar um método 

mais rápido e prático para aplicação com os alunos participantes da aula de campo, tendo 

assim como principal critério para participação neste trabalho a disponibilidade em responder 

o questionário. 

Portanto foi utilizado o Google Forms, e segundo Mathias e Sakai (2013) por 

atualmente, as pessoas utilizarem com frequência as TIC‘s, o Google Forms é uma das 

ferramentas digitais que é utilizada para diversas finalidades, dentre elas, como questionários 

de pesquisa.  

 

3. Resultados/Discussões 

Foi constatado que entre os três (3) docentes referentes às disciplinas de ciências, 

dança e geografia o tempo de atuação na área variam de quarto a sete anos. Ambos possuem 

apenas um ano de experiência na escola a qual realizou a aula de campo. Diante das 

afirmativas de Moraiset al (2014, p. 8):  

 

A relação da RDS Ponta do Tubarão com a comunidade educacional é consensual, a 

mesma está aberta a aulas de campo e a pesquisas cientificas, desde que um 

conjunto de regras sejam respeitadas. A RDS oferece aos visitantes trilhas 

ecológicas com guias capacitados, algumas são aquáticas e outras terrestres. 
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Em contato com os responsáveis pela reserva observamos diversas trilhas realizadas 

por esta região que abrange a reserva, a qual se pode observar a variedade da biodiversidade 

marinha e terrestre. Neste intuito as turmas do 6º ano A, C, D, G, 7º ano A e 9º ano A do 

Ensino Fundamental II através das disciplinas de Ciências, Geografia e Dança realizaram 

algumas atividades neste espaço com o objetivo de:  

 

- Promover a integração em grupo e o bem-estar físico a partir da realização de 

exercícios de alongamentos, aquecimentos e de estímulos sensoriais; - Realizar 

atividades para trabalhar a confiança, responsabilidade e integração entres os 

discentes; - Compreender a importância de preservar o ecossistema marinho das 

praias; - Identificar as principais de espécies de manguezais e biodiversidade 

marinha na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão, em Macau 

– RN; - Relacionar os conhecimentos adquiridos na visitação da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão, em Macau – RN, com os 

conteúdos trabalhados em sala de aula(PLANO DA AULA DE CAMPO, 2019). 

 

Do total de 107 alunos participantes da aula de campo no ano de 2019, participaram da 

pesquisa 24 alunos como mostra a tabela 01, deste total 2 alunos não identificaram as turmas 

a qual estudava quando participaram da aula de campo. É de extrema relevância discorrer que 

a coleta de dados da presente pesquisa foi realizada no início do ano letivo de 2020.  

 

Tabela 01 – As turmas e quantitativos de alunos da aula de campo e que participaram da pesquisa 

Turma Participantes da aula de campo Participantes da pesquisa 

6º A 18 3 

6º C 24 3 

6º D 15 2 

6º G 14 3 

7º A 17 6 

9º A 19 5 

Fonte: Acervo próprio 

 

Sendo assim, é importante descrever como ocorreu este processo de planejamento e 

execução das atividades, para atender aos objetivos da aula de campo. Ao entrarem no 

transporte para se locomoverem para o distrito de Diogo Lopes, local este que se situa a 

RDSEPT foram reforçadas as regras e orientações da aula e atividades a serem desenvolvidas. 

Ao chegarem no local a docente de Dança realizou atividades de integração, cooperação e 

confiança, além disso, alongamentos nos espaços naturais antes de iniciar o percurso da trilha 

como mostra a  figura 02. 
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Figura 02 – 1º momento da aula de campo. 

Fonte: Acervo próprio 

 

A trilha realizada foi à conhecida como a trilha dos olheiros, que dura cerca de uma 

hora em que caminhamos a margem da maré e próximos aos manguezais como mostra a 

figura 03, a mesma apresenta o encontro entre os ecossistemas de manguezal, restinga, dunas 

e estuário, além de afloramento de olhos de água, importantíssimos no debate da consciência 

ambiental. 

Figura 03 – Alunos na trilha dos olheiros 
 

Fonte: Acervo próprio 
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A aula foi realizada através de condutores locais/guias existente na reserva, em que 

participam e colaboram com o Centro de Negócios Nosso Barco, espaço gerido pela 

instituição local a Comissão de Justiça e Paz de Macau, atuante na luta em defesa dos direitos 

humanos e ambientais na RDSEPT.  

Ao concluir a trilha foram realizadas atividades como construção de cartaz a partir da 

observação do aluno retratar uma paisagem vista no espaço, produção de vídeo e a escrita de 

um texto relatando o que compreenderam da aula relacionando com as disciplinas. 

 

Figura 04 – Alunos realizando as atividades 

Fonte: Acervo próprio 
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Sendo assim, foi perguntado aos alunos se consideravam importantes conhecer e 

respeitar o meio ambiente, todos os alunos participantes afirmaram achar muito 

importante.De acordo com Morais et al (2014, p. 9) ―as Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável apresentam-se como um local propício para essa prática, já que além da 

biodiversidade, é um ambiente de relações sustentáveis entre o homem e a natureza‖.  

Posteriormente foram indagados quais as novas informações tinham aprendidos 

durante esta aula de campo, seguindo uma ordem do mais citado ao menos citado pelos alunos 

está exibido  na tabela 02:  

 

Tabela 02 – Temáticas tratadas na aula de campo.  

Temáticas 

Manguezais  

Conservação da natureza 

Solo (as Dunas) 

Fontes de água 

Lendas da região 

Fonte: Acervo próprio 

 

Quando questionados se a aula de campo realizada na RDSEPT, teve alguma 

importância para o seu aprendizado todos os alunos participantes afirmaram que sim. A 

respeito da aula de campo Morais et al (2014, p. 2) discorre que: 

 

Esses momentos são importantes para trabalhos e aulas sobre Educação Ambiental, 

além de uma relevante ferramenta para o ensino de Biologia, pois possibilita aos 

alunos um contato direto com o ambiente permitindo a exploração da diversidade de 

conteúdos e a motivação dos alunos. 

 

Portanto, pode-se dizer que não só para a disciplina de biologia, como afirma o autor 

acima, mas, também, para as demais áreas, pois, em uma aula de campo pode ser explorado 

os mais diversos conhecimentos existentes naquele espaço seja ambiental, histórico e ou 

social. Então, os alunos também foram perguntados se já tinham ouvido sobre a temática 

tratada na aula de campo, como mostra o gráfico 01:  
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Gráfico 01: Sobre os temas que foram vistos na aula de campo. 

Fonte: Acervo próprio 

 

Diante do espaço visitado e dos temas ambientais que estudamos durante a aula, os 

alunos foram questionado se achavam importante que as pessoas conhecer e respeitar o meio 

ambiente, em sua maioria correspondente a 91% informaram considerar muito importante que 

as pessoas conheçam e respeitem o meio ambiente, como mostra o gráfico 02: 

 
Gráfico 02: Consideram importantes que as pessoas conhecer e respeitar o meio ambiente. 

Fonte: Acervo próprio. 

 

Dos temas ambientais vistos na realização da aula de campo na RDSEPT, como as 

fontes de água, conservação do meio ambiente, os solos, os manguezais e as variações 

climáticas,os alunos foram indagados qual ou quais eles consideravam mais importante que as 

pessoas conheçam e entendam neste espaço, como mostra o gráfico 03: 
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Gráfico 03: Temas importantes na RDS Ponta do Tubarão que as pessoas conhecer e respeitar o meio 

Fonte: Acervo próprio 

 

O gráfico 03 mostra que 14 alunos, correspondente a 58,3% consideram todas as 

temáticas apresentadas como importantes para que as pessoas conheçam e entendam na 

RDSEPT. Em seguida os alunos relataram os pontos positivos e negativos da trilha realizada 

na aula de campo como é exibido na tabela 03: 

Tabela 03 – Pontos positivos e negativos na ótica dos alunos durante a aula de campo 

Pontos positivos  Pontos negativos 

As árvores, o mar e toda a paisagem; 

A exploração das trilhas nas Dunas e nos mangues; 

Foi ótimo para o conhecimento da turma, a aula em si 

foi maravilhosa! aprendemos muita coisa; 

Conhecer mais sobre a preservação desses ambientes; 

Foi importante conhecer novas coisas que eu nunca 

tinha visto como o mangue branco; 

Todas foram positivas, mas, a mais marcante foi os 

manguezais; 

O rio de lá e as dunas de areias; 

Aprendi sobre o mangue, aprendi mais sobre a 

vegetação e clima local, um pouco da história e 

conservação do meio ambiente; 

Que foi muito importante para a gente aprender muito 

mais. 

Os lixos jogados; 

Muita lama; 

O Clima era bem diferente do que o nosso, que somos 

acostumados; 

Foi que eu queria ter conhecido mais coisas 

As pessoas conversando. 

 

Fonte: Acervo próprio 

 

A tabela acima possui algumas das mensagens deixadas pelos alunos quanto o seu 

ponto de vista na realização da aula de campo na RDSEPT, diante das respostas dadas 

observou-se que 9 alunos discorreram não ter ponto negativo na aula de campo, porém, 5 

responderam como negativo o acúmulo de lixo no espaço, outros não conseguiram identificar 

de forma correta os pontos negativos da aula de campo e 1 aluno citou que queria ter 

conhecido mais a reserva. 
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4. Considerações Finais 

Conforme os objetivos estabelecidos para a execução da aula de campo, foi possível 

alcançar por meio de reflexões e atividades realizadas pelos alunos, durante o campo e em 

sala de aula. A pesquisa também possibilita reforçar a importância e a necessidade de criar e 

gerir unidades de conservação de uso sustentável, que visem à manutenção dos recursos 

naturais, a preservação da biodiversidade local, bem como a garantia dos territórios para as 

populações tradicionais. 

Os resultados da pesquisa demonstrou que a maioria dos alunos nunca havia ouvido 

falar sobre as temáticas abordadas no campo, entretanto os mesmos consideraram os temas 

como algo de grande relevância para o aprendizado, e acreditam que as pessoas devem 

conhecer e respeitar o meio ambiente. 

Por fim convém ressaltar que a RDSEPT possui um grande potencial para as aulas de 

campo, não apenas pelos aspectos naturais, mas pelos aspectos sociais que estão inseridos no 

seu processo de criação. 
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Área Temática V: Meio Ambiente, Recursos Florestais e Recursos Pesqueiros 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

Os Direitos Humanos podem ser compreendidos como aqueles que o indivíduo possui, simplesmente 

tem por ser uma pessoa humana, pela importância de sua existência, como por exemplo: o direito à 

vida, à família, a alimentação, a educação, ao trabalho, a liberdade, a orientação sexual e meio 

ambiente sadio, e para isso é imprescindível tratarmos da sustentabilidade. A sociedade atual precisa 

criar mecanismos de desenvolvimento global baseado no respeito pela natureza, nos direitos humanos 

universais, na justiça econômica. A sustentabilidade deve ser vista a partir de uma conformidade entre 

a humanidade e a natureza, relacionado ao impacto das atividades econômicas no meio ambiente e 

dessa relação, a busca pela qualidade de vida dessa geração, e das futuras. Tendo em vista os 

frequentes problemas ambientais e suas consequências, o presente estudo foi desenvolvido através da 

revisão de artigos científicos, e da literatura existente e discussões recentes, acerca da temática, para 

entender a aplicação das políticas públicas para a juventude no contexto socioambiental. Dessa forma, 

o trabalho objetiva compreender o papel do jovem rural, afim compreender como as Políticas Públicas 

brasileiras, que através da educação podem se desenvolver e como essas ações promovem a inserção 

deste grupo, mais especificamente nos problemas ambientais e de sustentabilidade. E apesar dos 

amparos e aparatos legais existentes, poucas ações, no contexto das políticas públicas se efetivam, 

embora, elas não sejam suficientes para a promoção do direito ao desenvolvimento ambiental 

sustentável.  

 
Palavras-Chave: Desenvolvimento, Juventude- Rural, Sustentabilidade, Políticas-Públicas. 

 

Abstract 

Human rights can be understood as those that the individual has, simply because he is a human person, 

due to the importance of his existence, such as: the right to life, the family, food, education, work, 

freedom , sexual orientation and healthy environment, and for that it is essential to deal with 

sustainability. Today's society needs to create mechanisms for global development based on respect 

for nature, universal human rights, economic justice. Sustainability must be seen based on a 

conformity between humanity and nature, related to the impact of economic activities on the 

environment and this relationship, the search for the quality of life of this generation, and of the future 

ones. In view of the frequent environmental problems and their consequences, the present study was 

developed through the review of scientific articles, and the existing literature and recent discussions on 

the subject, to understand the application of public policies for youth in the socio-environmental 

context. Thus, the work aims to understand the role of rural youth, in order to understand how 

Brazilian Public Policies, which through education can develop and how these actions promote the 

insertion of this group, more specifically in environmental and sustainability problems. And despite 

the existing legal support and apparatus, few actions in the context of public policies are effective, 

although they are not sufficient to promote the right to sustainable environmental development. 

Keywords: Development, Rural-Youth, Sustainability, Public-Policies. 
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1 Introdução 
 

Com o aumento da degradação ambiental, as discussões em torno deste tema 

emâmbito global tem ganhado força. Associada ao modelo de desenvolvimento vigente e que 

gera impactos ambientais muitas vezes incalculáveis, no uso de recursos naturais (O‘BRIEN, 

2012). Nas últimas décadas as organizações mundiais têm promovido ações e discussões em 

torno de questões globais, tais como fome, pobreza, educação, meio-ambiente dentre outros 

(FAO, 2018; 2020). Dentro destas discussões são necessárias as de cunho politico, mais 

especificamente das políticas públicas. E neste contexto destacamos a juventude que no 

Brasil, por exemplo, teve alguns direitos garantidos em legislação apenas há uma década, 

como o Estatuto da Juventude, a partir do Sistema Nacional de Juventude (SNJ). 

Um dos programas que incentiva a permanência do jovem na área rural é o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Jovem (PRONAF). A juventude seja ela 

rural ou urbana, através de políticas públicas efetivas poderia atuar de forma a construir novos 

modos de vida, com respeito ao meio ambiente, repensando os modos de produção e consumo 

a partir da sustentabilidade. Assim, este trabalho objetiva compreender o papel do jovem 

diante deste cenário, ou seja, compreender como as Políticas Públicas brasileiras, através da 

educação podem desenvolver ações que promovam a inserção deste grupo nos problemas 

ambientais e de sustentabilidade. 

 

2 Metodologia 

 

 O trabalho discute e analisa a relação da juventude brasileira, a partir das políticas 

públicas, a fim de promover a sustentabilidade numa perspectiva futura. Assim este trabalho 

de cunho teórico, foi desenvolvido, a partir de revisões bibliográficas, artigos científicos 

publicados, bem como da literatura existente e discussões recentes acerca da temática direito 

ao desenvolvimento sustentável, tendo em vista o Estatuto da Juventude, Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA), do Sistema Nacional de Juventude (SNJ) e Política Nacional do 

Meio Ambiente (PNMA) e amparado principalmente nos trabalhos de Leonardo Boff e 

Henrique Leff. 

 

 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
 

ISBN: 978-65-87415-14-7 
 
 

 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

987 

3 Resultados/Discussões 

 

Cabe a humanidade a preservação da biosfera com todos seus sistemas ecológicos, 

com a rica variedade de plantas e animais, solos férteis, águas puras e ar limpo. E neste 

sentido muitas ações têm sido pensadas pelas autoridades mundiais, uma vez que a 

humanidade precisa escolher seu futuro. Ao passo que a sociedade precisa repensar a 

sustentabilidade do planeta (O‘BRIEN, 2012). Um fator que contribui para uma 

insustentabilidade são as visões mecanicistas, individualistas e competitivas presentes em 

nossa sociedade, o homem compreendido como centro de tudo (antropocentrismo) (BOFF, 

2017; GIL et al., 2019). O desenvolvimento deve satisfazer as necessidades presentes, e ao 

mesmo tempo não comprometer a capacidade das gerações futuras (GUIMARÃES, 2007; 

BOFF, 2017; GIL et al., 2019). 

O Brasil é um dos grandes produtores de insumos agrícolas do mundo. No 

levantamento da safra de grãos 2019/2020, divulgado pela Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB), indica que a produção brasileira está estimada em 245,8 milhões 

de toneladas, um aumento de 1,6%, ou seja, 3,9 milhões de toneladas a mais em relação à 

safra 2018/2019, um recorde (CONAB, 2020). 

No entanto o Brasil é um dos países do mundo onde mais se permite o uso de 

agrotóxicos. Esse fato foi mais intensificado na década de 1960, com o uso de adubos 

químicos e venenos (MORAES, 2019). No ano de 2019, o Brasil já tinha autorizado cerca de 

470 agrotóxicos. Com a implantação das sementes transgênicas foi cada vez mais justificado 

o uso de adubos químicos, bem como de agrotóxicos. Segundo dados da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) e do Observatório da Indústria dos Agrotóxicos da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), divulgados durante o II Seminário sobre Mercado 

de Agrotóxicos e Regulação, realizado em Brasília, Distrito Federal, em abril de 2012, 

enquanto, nos últimos dez anos, o mercado mundial de agrotóxicos cresceu 93%, o mercado 

brasileiro cresceu 190% (CARNEIRO, 2015). 

No Brasil o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), que pertence ao 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, é o responsável por monitorar 

nossas florestas acerca das questões de desflorestamento das nossas matas. Os últimos estudos 

publicados pelo INPE, referente ao ano de 2019, mostram que as expectativas para o aumento 

do desmatamento são as mais alarmantes.  
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No ano Internacional da Juventude 1985, escolhido pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas (ONU), a chamada agenda jovem. Essa temática foi apresentada em forma de 

documento orientador para formulação de políticas públicas para a juventude das Nações 

Unidas, e no seu Informe sobre a Juventude em 2005, e inserida no capítulo 25 da Agenda 21 

(FURIATI, 2010). AAgenda 2030 da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) são contemplados 17 metas globais estabelecidas pela  Assembleia Geral 

das Nações Unidas, conforme Quadro 1. Os ODS são parte da Resolução 70/1 da Assembleia 

Geral das Nações Unidas: "Transformando o nosso mundo: a Agenda 2030, para o 

Desenvolvimento Sustentável".  

 

Quadro 01 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2030 

 

Fonte: Organização das Nações Unidas (ONU, 2015). 

 

Os ODS abrangem questões de desenvolvimento social e econômico, incluindo, 

pobreza, fome, saúde, educação, aquecimento global, igualdade de gênero, água, saneamento, 

energia, urbanização, meio ambiente e justiça social. Na Agenda 2030, foram pensadas e 

discutidas ações a fim de promover o desenvolvimento sustentável da humanidade.E neste 

contexto quais são os desafios que os jovens enfrentarão no futuro? Será que terão acesso aos 

recursos naturais essenciais?  

No Brasil nossos jovens se deparam com muitos desafios, além de buscar construir um 

ambiente equilibrado, precisa transformar as relações sociais, políticas, principalmente na luta 

por seus direitos e justiça. É necessário que nossos jovens conheçam os processos que 

envolvem o desenvolvimento do nosso país, participando de espaços de decisão, como 

previsto no capítulo 25, da Agenda 21 global (ONU, 2015). Pensar a sustentabilidade do 

planeta, é ao mesmo tempo pensar o futuro, é pensar na garantia da qualidade de vida para as 

novas gerações. Neste sentido as políticas públicas devem voltar seus olhos a essa população 

a fim de fomentar sua participação e inserção nesta pauta.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) considera adolescente a pessoa que 

tem de 12 a 18 anos incompleto (BRASIL, 1990). E os jovens são as pessoas com idade entre 
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15 e 29 anos, como previsto no Estatuto da Juventude (BRASIL, 2013). Esta definição etária 

é usada para promover direitos específicos, bem como definir o público alvo dos programas.  

Os jovens correspondem a um grupo de 47,3 milhões de pessoas, segundo dados do 

IBGE 2018. Releva um número preocupante, pois pelo menos 23% deles, não exerciam 

atividade alguma, nem trabalham e nem estudam, o que aponta o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA N. 18 SET/OUT 2019). E apenas no ano de 2013, foi criado no 

Brasil o Estatuto da Juventude. De acordo com o Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852/2013), 

o Sistema Nacional de Juventude (SINAJUVE) constitui uma forma de articulação e 

organização da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e da Sociedade Civil 

para promoção de políticas públicas de juventude. O SINAJUVE prevê em sua Seção X, o 

Direito à Sustentabilidade e ao Meio Ambiente: 

 

  Art. 34. O jovem tem direito à sustentabilidade e ao meio 

 ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

 comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, e o 

 dever de defendê-lo e preservá-lo para o presente e as 

 futuras  gerações (BRASIL, 2013). 

 

O Estatuto da Juventude afirma em seu artigo 35, que é função do estado promover a 

educação ambiental na busca de sua preservação. Onde prevê que o Estado promoverá, em 

todos os níveis de ensino, a educação ambiental voltada para a preservação do meio ambiente 

e a sustentabilidade, de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 2013). 

Já no Art. 36, confirma ao poder público a incorporação da dimensão ambiental como consta 

na integra:  

 

 Art. 36. Na elaboração, na execução e na avaliação de políticas 

públicas que incorporem a dimensão ambiental, o poder público 

deverá considerar: I - o estímulo e o fortalecimento de organizações, 

movimentos, redes e outros coletivos de juventude que atuem no 

âmbito das questões ambientais e em prol do desenvolvimento 

sustentável; II - o incentivo à participação dos jovens na elaboração 

das políticas públicas de meio ambiente; III - a criação de programas 

de educação ambiental destinados aos jovens e; IV - o incentivo à 

participação dos jovens em projetos de geração de trabalho e renda 

que visem ao desenvolvimento sustentável nos âmbitos rural e 

urbano (BRASIL, 2013). 
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Compreender o papel da sociedade e dos sujeitos diante de uma construção 

sustentável, requerer a valorização do indivíduo em seu direito da vida, da liberdade e a busca 

pela felicidade, deste modo à proposta de sustentabilidade aponta para o futuro (BOFF, 2017).  

No ano de 2015, foi instituído o Plano Nacional de Juventude e Meio Ambiente 

(PNJMA) instituído pela Portaria Interministerial nº 390, de 18 de novembro de 2015 

(BRASIL, 2015). O Plano tem como objetivo a promoção e integração das políticas públicas 

ambientais que efetivem os direitos da juventude à sustentabilidade e ao meio ambiente, 

garantidos no Estatuto da Juventude. O PNJMA veio integrar o Sistema Nacional de 

Juventude (SINAJUVE), instituído pela Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013. Os princípios 

do Estatuto da Juventude deverão orientar a implementação do Plano Nacional de Juventude e 

Meio Ambiente (BRASIL, 2013; 2015). Trata-se de um plano de orientação de políticas 

públicas direcionadas a juventude e ao meio ambiente. Este documento traz como diretrizes: 

 

 -Participação de jovens nas políticas públicas de meio ambiente, em 

especial no controle social da gestão ambiental; -Estímulo e 

fortalecimento dos movimentos, redes e organizações que atuam na 

Temática juventude e meio ambiente, em especial as organizações 

juvenis; - Apoio a trabalho e renda que visem ao desenvolvimento 

sustentável; - Ampliação da conservação ambiental com inclusão 

social; - Reconhecimento do valor ecossistêmico dos territórios 

pelos jovens; - Valorização das identidades e diversidades individual 

e coletiva a Sustentabilidade e Juventude (BRASIL, 2013). 
 

Este plano tem por objetivos ampliar e qualificar a participação dos jovens conforme 

consta no documento:  

 -Ampliar e qualificar a participação dos jovens na redução de 

emissões de gases de efeito estufa, na adaptação à mudança do clima 

e nas negociações internacionais sobre o tema; - Ampliar a 

participação de jovens na gestão de resíduos sólidos; - Ampliar a 

participação de jovens na gestão dos recursos hídricos; - Ampliar a 

implementação, a oferta e as condições favoráveis para práticas de 

Produção e Consumo Sustentáveis (PCS) (BRASIL, 2013). 

 

Desta forma os referidos documentos e diretrizes vem confirmar a necessidade de 

participação da juventude no processo de transformação dos meios de produção e consumo a 

partir da sustentabilidade. 

Percebesse um cenário de subordinação do campo à cidade e da agricultura à indústria 

é, uma tendência do desenvolvimento histórico que se expressa na crescente urbanização do 

campo e industrialização da agricultura. Tal tendência se traduz num avanço, como 
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constataram Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista, a burguesia desempenhou na 

História um papel eminentemente revolucionário, rompendo‚ as relações feudais, patriarcais e 

idílicas (MARX; ENGELS, 1968, p. 25). Entre os vários aspectos que expressam o caráter 

revolucionário da burguesia elencados no Manifesto destaca-se aquele referente à relação 

cidade-campo: 

 A burguesia submeteu o campo à cidade. Criou grandes centros 

 urbanos; aumentou prodigiosamente a população das cidades em 

 relação à dos campos e, com isso, arrancou uma grande parte da 

 população do embrutecimento da vida rural. Do mesmo modo que 

 subordinou o campo à cidade, os países bárbaros ou semibárbaros aos 

 países civilizados subordinou os povos camponeses aos povos 

 burgueses, o Oriente ao Ocidente (MARX; ENGELS, 1968, p. 27). 

 

A concepção da Educação do Campo, enquanto garantia de direitos dos povos 

campesinos, é relativamente recente no Brasil, vem se consolidando a partir da constituição 

de 1988, e fundamentalmente com a implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional Lei 9394 de dezembro de 1996 (LDBEN), (BRASIL, 1996), que abre espaço para o 

reconhecimento dos sujeitos, homens e mulheres, crianças e jovens e adultos, quilombolas, 

indígenas e outros, historicamente invisibilizados ao longo de séculos da nossa história. 

No entanto as políticas públicas nem sempre atuam em conformidade com a legislação 

vigente, conforme texto do Estatuto da Juventude: ―Do Direito a Educação: que a Educação 

do Campo contemplará a ampliação da oferta de educação para os jovens do campo, em todos 

os níveis e modalidades educacionais‖ (BRASIL, 2013).  

Nesta perspectiva a juventude rural, tem sofrido restrição de acesso de serviços e bens 

públicos, num contexto de desigualdades sociais, evidenciadas pela falta de politicas públicas 

voltadas para a juventude rural e, mais especificamente essa juventude rural tende a promover 

o êxodo rural, migrando inicialmente para a cidade em busca de oportunidades de estudo ou 

formação profissional e, consequentemente, esvaindo-se da produção agrícola baseada no 

agronegócio (BARCELLOS, 2017), onde na maioria das cidades de porte pequeno a médio 

são é altamente dependente da produção agrícola (GUILHOTO et al., 2007). Condições que, 

no município de Toledo não é diferente, uma vez que a produção agrícola, representada por 

sua Produção Interna Bruta (PIB) representa claramente essa dependência, conforme dados da 

Secretaria da Agricultura e Abastecimento (SEAB), conferindo ao munícipio o primeiro lugar 

em Produto Interno Bruto (PIB) Agropecuário do Paraná e décimo primeiro lugar na região 

Sul em 2019 (PARANÁ/SEAB, 2020).  
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. E na contramão desse processo a agricultura familiar que produz a maior parte da 

alimentação do brasileiro, responsável por cerca de 70% do alimento produzido no país, 

segundo dados do Censo 2018 (IBGE, 2018), mas pouco valorizado no cenário estatal. O 

último CENSO de dados de 2017, realizado no país, mostra a redução dos estabelecimentos 

caracterizados como agricultura familiar, de 2006 a 2017, registrou-se uma redução de 9,5% 

(IBGE, 2020). 

A juventude rural brasileira que cada vez mais, deixa de habitar as áreas rurais, com 

poucas perspectivas de um futuro próspero. E neste contexto comumente as políticas públicas 

ocorrem de forma fragmentada e descontínua (BARCELLOS, 2017). Juventude está que esta 

sempre a beira de um dilema entre permanecer no campo e migrar para a cidade. Discutir esta 

realidade rural hoje implica ter um olhar mais atento às suas lutas, sonhos e angústias.  

Significa pensar nos problemas e nas perspectivas possíveis para essa parcela de 

jovens que se vê na fronteira entre manter-se no campo ou migrar para os centros urbanos à 

procura de melhores condições de vida. No entanto, se ficar no campo significa encarar uma 

dura realidade de privações e de falta de perspectivas, migrar para as cidades traz outras sérias 

consequências, como enfrentar o crescente desemprego, a pobreza e a violência 

(CAMPOLIN, 2005). 

As vagas para estudantes jovens do meio rural em escolas rurais têm sido reduzidas 

período a período levantando inúmeras preocupações do ponto de vista da formação desses 

jovens nesse meio, de sua permanência e inserção em um processo produtivo altamente 

importante para consolidar mecanismos de desenvolvimento sustentável. 

Uma politica pública positiva para a juventude rural foi à criação do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), com intuito de fortalecer os 

agricultores familiares, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). E 

posteriormente veio a atuar beneficiando a juventude rural, com a criação em 2003 do 

PRONAF-Jovem, que visa exatamente o atendimento desse público rural com idade entre 16 

e 29 anos.  

Considerar a juventude sujeito de direitos representa uma mudança de paradigma em 

que o jovem torna-se corresponsável pela construção das políticas públicas. Atuando como 

ator, como agente no processo de construção do campo das políticas públicas da juventude. 

Onde se percebe uma mudança de políticas públicas em que o predomínio de uma visão 

conservadora Estado/provedor-Jovem/atendido é suplantado pela concepção de políticas 
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públicas como processo de construção participativa no qual o/a jovem podem ser agentes de 

transformação (CASTRO, 2011). 

Assim apesar da legislação brasileira prever ações através das políticas públicas para a 

juventude, na prática, há pouca efetividade, e principalmente a juventude rural, vive a 

restrição de acesso a bens e serviços em espaços socialmente desiguais. Faz-se necessário 

evidenciar algumas questões acerca da juventude no Brasil, e principalmente a rural. Há a 

necessidade das políticas públicas tratarem do tema juventude da juventude rural com mais 

constância, considerando, por exemplo: a falta de orçamento para este grupo, compreender 

quem são estes jovens, onde estão estes jovens rurais? Discutir os processos burocráticos que 

o impedem de participar ativamente da política, bem como ocupar espaços de decisão 

(BARCELLOS, 2017). 

A escola pode atuar para contribuir com o futuro da juventude, através da Educação 

Ambiental, que atualmente tem ganhado grande relevância principalmente no contexto 

educacional por consequência das políticas de impacto estimuladas no mundo e da sucessão 

de medidas ambientais em âmbito internacional. No Brasil a Educação Ambiental parece ser 

um tema novo, e que por vezes não tem apresentado objetivo e metodologias de ação 

estabelecidas nas escolas (BERNARDES e PRIETO, 2010). Por se tratar de uma temática 

interdisciplinar, ela precisa ser desenvolvida de forma contínua, permanente, sistemática e 

transversal, contextualizando tais conteúdos com a realidade integral do mundo 

contemporâneo. Assim sendo: 

 

 O desenvolvimento de programas de Educação Ambiental e a 

conscientização de seus conteúdos dependem deste completo processo de 

emergência e constituição de um saber ambiental, capaz de ser incorporado 

às práticas docentes e como guia de projeto de pesquisa (LEFF, p. 2018, 

218). 

 

O grande desafio da escola no contexto ambiental é o de viabilizar as práticas 

educativas, articulando o ensino em sua prática diária, no sentido de enfrentar uma 

degradação ambiental junto aos problemas sociais. A educação ambiental deve compreender a 

estreita interação entre Meio Ambiente equilibrado e a qualidade de vida do homem, além de, 

mostrar que ela não se limita à preservação, mas incorpora os aspectos sociais, econômicos, 

éticos e políticos. A conexão, entre as propostas curriculares educacionais e as políticas que 

envolvem a Educação Ambiental e Sustentável, pode ser encarada como um dos fatores que 

dificultam os resultados esperados em prol da exploração da dimensão ambiental nas práticas 
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escolares, pois nessa perspectiva, ―o debate ambiental adquire uma dimensão pedagógica e 

política na medida em que oportuniza o debate, o questionamento e a negociação de projetos 

políticos, culturais e sociais‖ (TORALES, 2013, p. 2). 

No ano de 1996, o Ministério da Educação (MEC), elaborou os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) incorporando a dimensão ambiental, como Tema Transversal, 

nos currículos de Ensino Básico. Essa inserção mostra uma visão integradora e 

transformadora, mas que, metodologicamente, ainda falta uma indicação menos 

compartimentada dos conteúdos das diversas áreas de conhecimento o que poderia levar a 

uma mudança das práticas pedagógicas em Educação Ambiental (Souza, 2004). Assim Leff 

(2018), afirma que a escola é um dos elementos para que a educação ambiental se efetive: 

 

 Os princípios da gestão ambiental e da democracia participativa propõem a 

necessária transformação dos Estados nacionais e da ordem internacional 

para uma convergência dos interesses em conflitos e dos objetivos comuns 

dos diferentes grupos e classes sociais em torno do desenvolvimento 

sustentável e da apropriação da natureza. O fortalecimento dos projetos de 

gestão ambiental local e das comunidades de base está levando os governos 

federais e estaduais, como também os municipais, a instaurar procedimentos 

para dirimir pacificamente os interesses de diversos agentes econômicos e 

grupos de cidadãos na resolução de conflitos ambientais, através de um novo 

contrato social entre o Estado e a sociedade brasileira (LEFF, 2018, p.61-

62). 

 

De acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), Lei n° 

9.795/1999, a Educação Ambiental tem por objetivo formar cidadãos que se defrontem com a 

problemática do meio ambiente, que sejam capazes de perceber pontos críticos, de pensar a 

coletividade, se posicionando frente aos desafios presentes nos locais em que vivem 

(BRASIL, 1999).  

A relação da educação e o meio ambiente assume um desafio cada vez maior, 

demandado a emergência de novos saberes para aprender processos sociais que se 

complexificam e riscos ambientais que se intensificam. E ao mesmo tempo cabe a escola a 

criação desse elo com as novas gerações, pois o tempo escolar é um diálogo de gerações 

(CARR, 2011; OLIVEIRA, 2010). A educação como principal propulsor da mudança, 

necessita de novos métodos de ensino, colocando o estudante em contato com o ambiente 

externo à sala de aula, em contato direto com a natureza, aproveitando o conhecimento 

popular, para potencializar a sustentabilidade local e regional (BOFF, 2017). 
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A lei (9795/99) estabelece que a Educação Ambiental deva ser desenvolvida como 

uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do 

ensino formal, e não como disciplina específica incluída no currículo escolar (BRASIL, 

1999). A educação enquanto prática ambiental, talvez seja a tarefa mais complexa a ser 

realizada no ambiente escolar, pois depende de um compromisso, um engajamento maior da 

escola.  

 

4 Considerações Finais 

 

Um dos objetivos da UNESCO, em suas ações para com a juventude é o de contribuir 

para que os jovens tenham a oportunidade de falar e serem ouvidos, estabelecendo-se, assim, 

um verdadeiro diálogo, entre eles e o Estado, integrando suas percepções e prioridades nos 

projetos e programas desenvolvidos nas diferentes áreas, e atuando para que a temática 

juventude seja incluída nas agendas políticas de educação, ciência, cultura e comunicação dos 

países membros da UNESCO, com o propósito de criar espaços de participação, valorização, 

visibilidade e credibilidade para as contribuições dos jovens em suas diferentes esferas. 

A ação educativa em sua prática pode contribuir para diferentes formações do jovem, 

na busca por um desenvolvimento pessoal, na preparação para o trabalho, construindo um 

pensar de forma sustentável, tendo em vista que o significado desse conceito vai além da 

noção de desenvolvimento como progresso econômico e material. A sociedade precisa 

planejar e executar ações a partir de políticas públicas que compreendam as múltiplas 

dimensões que envolvem o desenvolvimento sustentável. E desta forma os jovens podem 

atuar enquanto protagonistas desta sociedade em transformação, na luta pela conservação do 

meio ambiente, de valores sociais, integrando as diversas áreas do conhecimento. Os jovens 

podem ser vistos como atores e sujeitos de direitos, importantes e transformadores.   

A juventude será sempre um ponto estratégico para pensar e implementar qualquer 

instrumento de política pública a longo prazo. Assim, políticas ou programas para a juventude 

devem ser formatados a partir de seu envolvimento compreensivo, contando com espaços de 

participação juvenil nos processos de tomada de decisão. Uma das formas efetivas de iniciar 

este processo é estabelecer esferas de consulta pública com a participação dos jovens. 
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Resumo 

 

A produção do espaço urbano é marcada pela coexistência de dinâmicas que revelam a atuação de 

agentes com objetivos diversificados, fato que implica na relevância das análises em escala local. 

Dessa forma, o presente artigo apresenta o objetivo de analisar o processo de produção do espaço 

urbano, com ênfase para papel dos impactos socioambientais urbanos, as influências possíveis para as 

atividades tradicionais e o papel da orla no rio Tocantins, na cidade de Marabá (PA). Para tanto, os 

procedimentos metodológicos foram compostos por levantamentos em fontes secundárias, cujas 

leituras foram associadas a observações diretas no recorte espacial composto pela margem esquerda do 

Rio Tocantins, compreendido pela orla, no núcleo urbano da Marabá Pioneira, soma-se ainda o uso de 

imagens de satélite para trabalho com os impactos ambientais e aplicação de umcheck-list. A pesquisa 

relevou que orla exerce um papel atrativo para atividades de lazer e turismo, sob o ponto de vista das 

questões ambientais, foi encontrado um conjunto diversificado de impactos negativos que influenciam 

o desenvolvimento das atividades tradicionais, como a pesca, mas também possibilidades de 

intervenções para alterações nos quadros verificados. 
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imagens de satélite para trabalho com os impactos ambientais e aplicação de um check-list. A pesquisa 

relevou que orla exerce um papel atrativo para atividades de lazer e turismo, sob o ponto de vista das 

questões ambientais, foi encontrado um conjunto diversificado de impactos negativos que influenciam 

o desenvolvimento das atividades tradicionais, como a pesca, mas também possibilidades de 
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1. Introdução 

A produção do espaço urbano, é composta pela coexistência de dinâmicas 

diversificadas, que envolvem os agentes produtores e as inter-relações com os componentes 

ambientais, constituindo dessa forma, cenários que demandam a configuração de abordagens 

sobre as características dos processos que se desdobram no urbano, em associação com a 

questão ambiental. 

A amplitude das possibilidades ensejadas pela análise da dinâmica socioambiental em 

escala local, implica na delimitação de recortes específicos que devem ser articulados com a 

leitura integrada sobre o espaço. Além disso, ganha relevo a busca pela compreensão dos 

processos que se desdobram na escala das cidades amazônicas, recebendo ênfase, Marabá que 

apresenta dinâmicas atreladas a transformações provenientes de significativos fluxos 

migratórios, e intervenções estatais por intermédio dos grandes projetos. 

Do exposto, destacou-se como objetivo geral analisar o processo de produção do 

espaço urbano, com ênfase para papel dos impactos socioambientais urbanos, as influências 

possíveis para as atividades tradicionais e o papel da orla no rio Tocantins, na cidade de 

Marabá (PA). Os objetivos específicos foram estruturados em: discorrer sobre os aspectos 

teóricos da dinâmica socioambiental urbana, com ênfase para as bacias hidrográficas; 

caracterizar o processo de produção do espaço urbano em Marabá (PA), as inter-relações com 

o rio Tocantins e a orla; realizar avaliação dos impactos socioambientais e as possibilidades 

de influência para as atividades tradicionais dos agentes que atuam no recorte espacial de 

estudo, a partir do emprego do método do checklist, considerando parâmetros previamente 

definidos. 

Os objetivos delimitados estão associados à busca pela aproximação com a realidade 

abordada, além de subsidiar caminhos para a produção de conhecimentos que possam ser 

capazes de socialização com os diferentes agentes que compõem a produção do espaço urbano 

em Marabá.  

2. Metodologia 

Para o levantamento e a análise dos processos que integram os objetivos, foram 

adotados os procedimentos:pesquisa em fontes secundárias, correspondendo ao levantamento 

de referencial teórico, fundamentado em autores que desenvolvem abordagens da temática em 
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estudo. Nessa perspectiva, foram utilizados livros, relatórios de pesquisas, documentos 

institucionais, Legislação e artigos científicos.  

O recorte espacial adotado para investigação foi composto pela margem esquerda do 

Rio Tocantins, no Núcleo Urbano da Marabá Pioneira. Inicialmente, os locais delimitados 

foram identificados com o uso do software Google Earth para análises espaciais, a partir do 

uso de imagens de satélite que possibilitaram a identificação prévia, dos possíveis impactos 

ambientais que se configuravam no recorte, subsidiando a realização das demais etapas das 

práticas de campo. 

Visando a identificação das características que indicariam a configuração de impactos 

socioambientais positivos e negativos, adotou-se durante as atividades em campo, o método 

Check-list, que conforme Pimentel e Pires (1992) são listas padronizadas dos fatores 

ambientais, associados a projetos específicos, onde se identificam os impactos prováveis. 

Algumas incluem informações sobre técnicas de previsão de impacto, outras incluem 

descrição dos impactos ou, ainda, incorporam escalas de valor e os índices de ponderação dos 

fatores.  

Os dados foram tabulados, e apresentados em forma escrita, associados a quadros, 

mapas e ao registro fotográfico, permitindo a elaboração de discussões a partir das relações 

com o método e osdemaisprocedimentos adotados, como subsídio para a análise dos objetivos 

à luz dos processos constatados durante as visitas de campo para observações e composição 

de respostas ao roteiro do Check-list. 

 

6. Resultados/Discussões 

 

O trabalho com a produção do espaço urbano revela que esta envolve um conjunto 

diversificado de agentes e atividades, orientadas para o atendimento das demandas cotidianas. 

Nessa perspectiva, Carlos (2007) observa que a cidade, nos enfoques da produção, demonstra 

a indissociabilidade entre espaço e sociedade, pois as relações sociais se materializam em 

concretude, uma vez que ao produzir os elementos que auxiliam a vida a sociedade atua 

produzindo/reproduzindo o espaço, através da prática socioespacial. 

Auxiliando o enfoque das abordagens sobre as diferenciações e contradições nos usos, 

a partir das atividades desenvolvidas pelos agentes produtores do espaço, Damiani (1999) 

destaca que as formas de utilização dos espaços constituem elementos que subsidiam a vida, 

contemplando o reconhecimento de que as formas de uso podem se consolidar no decorrer da 
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história ou apresentar modificações. Complementando as observações, Damiani (1999, p.49) 

ressalta que ―[...] o uso do espaço remete às profundas marcas que o homem imprime à 

natureza; remete, portanto à produção da natureza humana‖. 

As assertivas revelam que o urbano congrega múltiplas perspectivas para investigação, 

conforme as particularidades dos agentes e as especificidades que formam os lugares. Nesse 

contexto, quando pensada a dinâmica socioambiental, verifica-se com Bernardes e Ferreira 

(2007) que na atualidade, a questão ambiental vem buscando o resgate da essência no 

contexto das relações entre sociedade e natureza, ultrapassando a compreensão tradicional na 

qual essa relação era vista como excludente, na medida em que a natureza era concebida 

como objeto e emissora de recursos voltados para atender as demandas humanas. 

Além disso, constata-se que a partir da década de 1960 e 1970 foi iniciada a 

construção do entendimento de que os recursos naturais eram esgotáveis, fato que 

impossibilitaria o crescimento desordenado, sobressaindo-se a necessidade de construção de 

novos valores e paradigmas, capazes de ultrapassar a dicotomia entre sociedade e natureza 

(BERNADES, FERREIRA, 2007). 

Do exposto, ganha relevo a indissociabilidade entre sociedade e natureza, para a 

constituição de subsídios voltadosao entendimento da produção do espaço urbano. Nessa 

perspectiva, ao discorrer sobre os contextos que integram os modos de vida na atualidade 

Bernardes e Ferreira (2007), observam que a produtividade excessiva está associada aos 

elevados níveis de consumo, aliados a contextos marcados pelo desperdício. Logo, é 

importante destacar que o território está associado ao processo de produção social, e os 

objetos construídos refletem os conteúdos desenvolvidos no universo das relações sociais. 

Além disso, 

 

[...] Os objetos espaciais refletem os conteúdos das relações sociais, e o valor 

do espaço expressa-se na qualidade, quantidade e variedade de recursos 

naturais disponíveis numa dada porção do espaço terrestre. O valor do 

espaço engloba, portanto, os recursos naturais disponíveis e os recursos 

construídas por meio do trabalho, que é mediado e potencializado pela 

técnica, sem a qual o espaço não seria produzido (BERNARDES e 

FERREIRA, 2007, p 21 e 22) 

 

 

O exposto, aponta para a necessidade dos olhares voltados para a valorização dos 

elementos naturais, na constituição de análises integradas da questão ambiental. Dessa forma, 

aliado ao reconhecimento das características assumidas pela prática das atividades sociais 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
 

ISBN: 978-65-87415-14-7 
 
 

 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1003 

cotidianamente, destaca-se a articulação com os usos que coexistem nos recortes espaciais em 

análise. 

Ademais, verifica-se que a qualidade ambiental constitui reflexo da ação do homem 

sobre o espaço e seus integrantes em um determinado recorte temporal, culminando na 

existência de variação no tempo e no espaço, nos níveis de qualidade em decorrência das 

demandas e usos dos recursos pelos agentes sociais, que possuem especificidades aliadas às 

características econômicas e culturais (BOTELHO E SILVA, 2007).  

As exposições revelam que a questão ambiental e os impactos decorrentes das 

intervenções dos agentes, devem ser abordados em múltiplas escalas, considerando a 

dinâmica geral, mas também as particularidades que compõem a escala local. No universo das 

possibilidades de delimitação dos recortes para análise, delimita-se o debate sobre a bacia 

hidrográfica como unidade de análise. 

A análise desses processos na escala do urbano, associada a leitura dos papéis 

desempenhados pelas bacias hidrográficas, revela similitudes e diferenciações, quando 

comparadas uma cidade amazônica, com os demais contextos encontrados no Brasil. 

Essas afirmações são subsidiadas também por Souza (2015), ao discorrer que na 

formação do espaço urbano brasileiro, foi possível identificar a predominância da visão 

utilitarista dos recursos hídricos, com desprezo dos corposd‘água no desenho das cidades. 

Estes passaram a ser utilizados como meios para o escoamento dos esgotos e drenagem, 

mediante a realização de canalizações e enterramentos, com a utilização das margens como 

suporte para a construção de avenidas. 

Tais práticas contribuíram para a constituição de maior frequência na presença dos 

fenômenos como as inundações repentinas, estiagens severas, poluição hídrica, crises 

deabastecimento público, entre outras calamidades(SOUZA, 2015). 

Passa-se ao pensamento sobre a configuração de impactos socioambientais que 

guardam características diversificadas, conforme o recorte delimitado para investigação. 

Nessa perspectiva, a bacia hidrográfica é entendida como unidade espacial que integra uma 

célula básica de análise ambiental, permitindo o reconhecimento e avaliação de componentes, 

processos e interações em uma visão sistêmica e integrada (BOTELHO E SILVA, 2007). 

Logo, depreende-se que a bacia hidrográfica enquanto unidade de análise possibilita a 

integração de componentes cuja extensão analítica permite a consecução de análises 

integradas e sistêmicas. 
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A relevância assumida pelas bacias hidrográficas no ambiente urbano, é observada 

ainda quando considerada a conscientização   

 

[...] cada vez maior, por parte da sociedade, da importância da água, 

essencial à vida e a muitas atividades humanas, impulsionou o 

desenvolvimento de estudo e a criação de leis, em âmbito federal, estadual e 

municipal, de regulamentação do uso dos recursos hídricos. Além disso, 

maior atenção tem sido dispensada às questões de saneamento básico, 

intimamente ligadas à qualidade do solo e da água, e de vida das populações 

(BOTELHO E SILVA, 2007, p. 155). 

 

No entanto, mesmo com o reconhecimento do papel desempenhado pela bacia 

hidrográfica, diversos problemas são constatados, como aqueles que são relatados por Botelho 

e Silva (2007), entre eles, a pavimentação e a distribuição desta em associação com o sentido 

dos fluxos nas bacias, a ausência de vegetação ribeirinha, abertura de estradas e outras obras 

urbanas e a canalização dos cursos d‘água. Assim, no espaço urbano frequentemente, não 

apenas a dinâmica das águas é alterada, mas também podem são encontradas nos índices de 

qualidade. 

Ao se considerar o papel exercido pela água como recurso elementar para a 

sobrevivência, Cunha (2007) observa que esta promove influência nas ações dos agentes 

sociais, na medida em que os rios têm sido utilizados como via de penetração para o interior, 

subsidiando o crescimento de aglomerados urbanos e áreas cultivadas. 

O processo de expansão, acompanhando o curso dos rios está aliado às demandas 

pelos recursos naturais, mas frequentemente implica também, segundo Cunha (2007) em 

diversos impactos negativos tais como o desmatamento não controlado, e o crescimento de 

áreas urbanas sem a manutenção adequada das áreas verdes, além de um conjunto de 

problemas relacionados à ausência de saneamento que concorrem para a coexistência de 

impactos diversos. 

Além disso, como destacado por Souza (2015), apesar dos conflitos existentes nas 

relações estabelecidas entre as cidades e os rios, em muitos casos, os corpos d‘água urbanos 

estão associados a espaços simbólicos, que congregam valores sociais e culturais atrelados às 

relações físicas e visuaiscom as águas. 

Os rios também são marcados pelo fato de constituírem elementos da paisagem que 

podem representar a configuração de barreiras para o crescimento urbano.A existência dessas 

barreiras é superada pela adoção das técnicas de engenharia que permitem a expansão das 
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cidades. Desse confronto e continuadas transformações, são construídas as orlas fluviais 

(SOUZA, 2015). 

Nesse sentido, os canais frequentemente sofrem também com problemas relacionados 

ao  

 

[...] alargamento do canal, as margens erodidas e solapadas; as raízes 

expostas; as árvores inclinadas e deformadas; a erosão atrás das árvores 

crescendo dentro do canal. A área marginal de proteção dos rios e canais é 

importante elemento de preservação e para a estabilidade do regime 

hidrológico [...] (CUNHA, 2007, p. 227).  

 

 

Nesse contexto, surge o debate sobre a construção das orlas fluviais, que em uma 

tentativa de construção de definição, indica que estas podem ser entendidas como a porção do 

território  

associada aos canais superficiais de uma bacia hidrográfica. São territórios 

lineares, contíguosaos corpos d‘água, cuja delimitação precisa em relação à 

sua largura pode variar conforme osparâmetros que se mostrarem mais 

adequados à sua análise, planejamento e gestão. Pode-se,por exemplo, 

considerar as características morfológicas específicas de cada bacia — 

adotando-se como referência uma faixa qualquer a partir da cota de 

inundação sazonal de um determinado rio, por exemplo — ou, então, 

considerar fatores locais em função do tipo de usodo solo — zonas ou 

setores rurais e urbanos específicos — ou ainda qualquer outro 

critérioarbitrariamente definido para sua gestão ou planejamento (SOUZA, 

2015, p.32). 

 

Considerando os debates sobre os rios, a orla e a questão ambiental, é englobada a 

discussão acerca das dinâmicas que integram as características dos impactos ambientais, 

momento no qual, é realizada a abordagem das características assumidas pelo termo Impacto. 

Dessa forma, a Resolução CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986, define impacto 

ambiental como  

 

[...] qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 

meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante 

das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população; II - as atividades sociais e 

econômicas; III - a biota; IV - as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente; V - a qualidade dos recursos ambientais. 

 

Para Coelho (2006), o processo de impacto ambiental mostra-se em duplo sentido, 

pois de um lado é necessário problematizar a realidade e construir um objeto que será o alvo 
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de investigação, e do outro devemos articular de forma coerente a interpretação dos processos 

ecológicos e sociais referentes à degradação do ambiente urbano. 

Nessa perspectiva, o termo impacto socioambiental remete às relações que são 

estabelecidas entre sociedade e meio ambiente, uma vez que a sociedade interfere bastante no 

meio natural, causando consequências negativas e que muitas vezes afetam a própria 

população. Ademais, ―os problemas ambientais que ocorrem nas cidades são, por princípio, 

problemas socioambientais, pois a cidade é o mais claro exemplo de espaço onde as 

interações entre a Natureza e a Sociedade se concretizam‖ (MENDONÇA, 2004, p.204).  

Quando relacionados aos recursos hídricos, os impactos estãoassociados à qualidade e 

à quantidade de água, sendo os mais comuns representados pelo uso e consumo mal 

planejado, a contaminação dos mananciais e aquíferos por despejos de efluentes sem prévio 

tratamento, além dos impactos causados pela agricultura sem as boas práticas e pelas 

indústrias (MIDAGLIA, 1994). 

Os levantamentos sobre os impactos, são subsidiados pela realização da Avaliação de 

Impactos Ambientais (AIA), que conforme Pimentel e Pires (1992), possui como objetivo 

principal a obtenção de informações sobre os impactos ambientais, através de exame 

sistemático, para submetê-las às autoridades e à opinião pública, com o fim primordial de 

prevenir os impactos ambientais negativos decorrentes da ação proposta e suas alternativas, 

bem como maximizar os eventuais benefícios. 

Logo, verifica-se que os métodos e as técnicas de AIA são mecanismos estruturados 

orientados para a coleta, análise, comparação e organização de informações e dados sobre 

impactos ambientais de uma proposta, incluindo os meios de comunicação para a 

apresentação escrita e visual dessas informações, envolvendo ainda o tratamento do conjunto 

dos aspectos ambientais (PIMENTEL, PIRES, 1992). 

Existem, também, as técnicas utilizadas na fase de predição para medir as condições 

futuras dos fatores e parâmetros ambientais específicos - modelos matemáticos, físicos, 

análises estatísticas, etc. Estes, são instrumentos formais e predefinidos, especificamente 

relacionados com as diferentes disciplinas envolvidas no processo de avaliação, com o 

objetivo de determinar a magnitude dos impactos (PIMENTEL, PIRES, 1992). 
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3.1 Avaliação de impactos socioambientais urbanos no rio Tocantins em Marabá (PA) 

 

Partindo da constatação sobre a necessidade da análise dos processos espaciais em 

escala local, ganha relevo a investigação associando a atuação dos fatores sociais e ambientais 

e as inter-relações com a bacia hidrográfica.  

Na caracterização do objeto delimitado para análises, destaca-se o Rio Tocantins que 

integra a região hidrográfica Tocantins-Araguaia, possui superfície de 918.273km
2
 

(aproximadamente 11% do território nacional) incluindo os Estados de Goiás (26,8%), 

Tocantins (34,2%), Pará (20,8%), Maranhão (3,8%), Mato Grosso (14,3%) e o Distrito 

Federal (0,1%) (BRASIL, 2006).  

O rio Tocantins nasce no Planalto de Goiás, a cerca de 1000 m de altitude, sendo 

formado pelos rios das Almas e Maranhão, possuindo extensão total aproximada de 2.400km 

até a sua foz no Oceano Atlântico, possuindo como principal tributário o rio Araguaia. Na 

margem direita do Tocantins destacam-se os rios Bagagem, Tocantinzinho, Paranã, dos 

Sonos, Manoel Alves Grande e Farinha; na margem esquerda, os rios Santa Teresa e 

Itacaiúnas (MMA, 2006). 

Diante da extensão que compõe o curso do rio Tocantins e os elementos que integram 

a realização da avaliação de impactos socioambientais, sobressai-se como recorte espacial o 

município de Marabá, que está situado do sudeste do Pará. 

A trajetória de ocupação de Marabá revela que o povoamento da bacia do Itacaiúnas 

assumiu papel importante, pois apesar da região ter sido explorada pelos portugueses, ainda 

no século XVI, ela permaneceu sem ocupação definitiva por quase 300 anos.  

Nesse percurso, em 1929, a cidade já se encontrava iluminada por uma usina à lenha. Nesse 

período, a cidade era composta por 450 casas e 1500 habitantes fixos (MARABÁ, 2014). 

Constata-se no momento inicial, que os rios exerceram papel preponderante para o 

povoamento e atividades desenvolvidas na cidade. Marabá possui área territorial de 

15.128,061 km
2
, e população 233.669. Os limites municipais são compostos por Rondon do 

Pará, Bom Jesus do Tocantins, Curionópilis, Ourilândia do Norte, Pacajá, Parauapebas, São 

Geraldo do Araguaia, Tucumã, Eldorado do Carajás, Novo Repartimento, São Domingos do 

Araguaia e Nova Ipixuna (IBGE, 2010). 
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Figura 1: Localização espacial de Marabá (PA) 

 

Fonte: organizado por Silva, 2016. 

 

 Versando sobre a dinâmica de urbanização e a inter-relação com o uso dos rios em 

Marabá, Salis e Oliveira (2013), apontam que as margens dos rios Tocantins e Itacaiúnas, 

apresentam-se bastante devastadas e seus leitos estão alterados em virtude da retirada ilegal de 

areia e cascalho, fatores que são associados ainda à urbanização acelerada e desordenada 
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próximo às suas margens. Na margem do rio Tocantins, organizou-se inicialmente uma 

ocupação com predomínio das atividades ribeirinhas. No entanto, o crescimento urbano 

implicou na constituição de contradições relacionadas a existência de esgotos sem tratamento, 

lixos domésticos, e outros materiais lançados diariamente nas margens e no leito, que passam 

a implicar em aspectos negativos para as atividades tradicionalmente desenvolvidas. 

Dessa forma, verifica-se que ao longo do processo de ocupação territorial de Marabá 

as atividades exercidas pela população estiveram associadasa práticas vinculadas aos usos dos 

rios que percorrem a cidade. No entanto, como a continuidade desses usos frequentemente 

desconsiderou as demandas para manutenção, tem-se os caminhos para a geração da 

degradação. 

As descrições que indicam forte vínculo com os rios em Marabá, apontam as 

investigações que possibilitam a identificação dos impactos ambientais positivos e negativos, 

que compõem a relação entre agentes sociais e recursos naturais. Dessa forma, antecedendo a 

efetivação das práticas de campo, foram realizados levantamento de imagens de satélite para a 

caracterização do recorte adotado para investigação e a identificação dos possíveis impactos. 

Figura 2: Imagem representando o encontro dos rios Tocantins e Itacaiúnas 

 
Fonte: Google Earth, 2020. 

 

A figura 2 apresenta a confluência entre os rios Tocantins e Itacaiúnas, representando 

o recorte de ocupação inicial da cidade, contemplando também o Núcleo Urbano da Marabá 

Pioneira. Além disso, é possível observar o processo de ocupação na margem esquerda do Rio 

Tocantins e os indícios da supressão de parcela da área verde. Além disso, como pode ser 

observado na figura 3, tem-se a infraestrutura instalada para a composição da denominada 

orla de Marabá. 
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Figura 3: Imagem representando a Orla de Marabá 

 
Fonte: Google Earth, 2020. 

 

Figura 4: Imagem representando a ausência de vegetação no recorte de estudo 

 
Fonte: Google Earth, 2019. 

 

As figuras acima apontam a coexistência de usos que concorrem para a constituição de 

impactos ambientais negativos. Tal afirmação está fundamentada na verificação da supressão 

da vegetação ciliar, aliada à implementação de infraestruturas orientadas para atividades que 

compõem o viés turístico. Estas demandam o detalhamento das possibilidades de 

reorganizações que contribuam para a atenuação dos impactos. 

Partindo dos contextos observados no levantamento de referencial teórico, associado 

às análises das imagens de satélite, sobressaiu-se a demanda pelo aprofundamento das 

investigações, ganhando relevo as atividades em prática de campo. Nesse sentido, foi 

elaborado o quadro para guia de composição do Check-list. 

A elaboração do quadro subsidiada pelo envolvimento de múltiplas variáveis 

socioambientais presentes na orla. Dessa forma, as práticas de campo foram compostas pela 

efetivação de observações sistemáticas no recorte espacial, além da efetivação de Avaliação 

de Impactos, considerando a os itens que integram o quadro: 
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Quadro 1: Guia para check-list 

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

Indicador 

Presença Classificação 

Sim Não 

N
at

u
re

za
 

T
ip

o
 

D
u

ra
çã

o
 

R
ev

er
si

b
il

id
ad

e 

Erosão do solo X  N R PE R 

Permeabilidade do solo X  N  PE R 

Qualidade do ar       

Nível de ruído X   R PE R 

Cobertura vegetal X  N R PE R 

Fauna X   R PE R 

População X   R PE R 

Tráfego  X  N R PE R 

Aspectos sobre a saúde humana X  N R PE R 

Redução da biota do solo X  N R PE R 

Redução da biodiversidade X  N R PE R 

Depreciação da qualidade da água X  N R PE R 

Disposição inadequada dos resíduos e insumos X  N R PE R 

Invasão residencial e/industrial na margem do rio X  N R PE R 

A área está identificada com placas X  P R PE R 

Geração de emprego X  P R PE R 

 

LEGENDA 

 

N-Negativo 

P-Positivo 

T-Temporário 

PE-Permanente 

D-Disperso 

I-Irreversível 

R- Reversível 

P-Provável  

 

A análise do quadro 1 demonstra que no recorte delimitado para análise, diversos 

impactos negativos puderam ser constatados. Dessa forma, indicadores de eventos como a 

erosão do solo, redução da biota do solo, implicações para a biodiversidade, depreciação da 

qualidade da água diante do despejo direto dos esgotos da cidade, despejo irregular de 

resíduos, presença constante de tráfego que concorre para a produção de resíduos, constituem 
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elementos que apontam a configuração dos usos conflituosos que remetem ao processo de 

ocupação do espaço urbano, ganhando relevo no recorte temporal que compõem o presente. 

Essas observações são subsidiadas ainda pelo levantamento de imagens que 

integraram o registro fotográfico. 

Figura 5: Mosaico com os principais impactos negativos 

 
Fonte: Silva, 2018 

 

A análise das imagens registradas em diferentes recortes temporais, ilustra uma síntese 

dos elementos levantados no quadro 1, e apontam a exposição dos impactos negativos na área 

que integrou o estudo, englobando tanto a estrutura que compõem a orla, como as águas do 

rio Tocantins. 

Por outro lado, verifica-se a coexistência de impactos positivos cujos resultados 

podem ser potencializados mediante intervenções orientadas para a preservação da trajetória e 

simbolismos contidos no lugar. Entre eles, observou-se quea estrutura da orla é composta por 

de placas de sinalização, que concorrem para o uso da atividade turística que deveria estar 

associada ao processo de conscientização sobre o papel do rio para as comunidades locais, 

subsidiando a busca pela valorização das práticas tradicionais. Além disso, foi constatada a 

geração de empregos por meio da comercialização em barracas e a atividade de pesca, ações 

que também demandam trabalhos voltados para o debate acerca do uso racional dos recursos, 

associados à busca junto ao poder público, de iniciativas voltadas para a contemplação das 

atividades ribeirinhas. 

Complementando os olhares acerca dos aspectos sociais presentes na orla, Lima 

(2016) salienta que a faixa que compreende a orla da de Marabá está localizada nos espaços 

de contato entre a terra e as águas, envolvendo os núcleos Marabá Pioneira, Cidade Nova, 

Nova Marabá e o São Félix.  

Segundo Lima (2016), os espaços de vivências de pescadores, de agricultores, de 

oleiros, de pedreiros, de carpinteiros, de barqueiros etc., em Marabá estão compostos pelos 

simbolismos ribeirinhos, associados às práticas sociais que são desenvolvidas cotidianamente 

envolvendo o tempo lento que se associa às dinâmicas dos rios e da natureza. Sendo possível 

identificar a composição de agentes/grupos sociais ligados às águas dos rios Tocantins e 
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Itacaiúnas, considerando os aspectos econômicos, funcionais e culturais associados 

desigualmente com os demais agentes/grupos sociais que se apropriam da orla, entre eles o 

Estado, os comerciantes locais e regionais, as grandes empresas, os turistas, outros. 

 

7. Considerações Finais 

 

As análises efetivadas relevam que ao longo do processo de produção do espaço 

urbano em Marabá, um conjunto contraditório de usos concorreu para uma expansão que 

desconsiderou as demandas para a manutenção das características ambientais, especialmente 

relacionadas ao uso dos recursos hídricos, que ao passo que representam subsídio para 

diferentes atividades dos agentes sociais, não são acompanhadas pela compreensão da 

importância da manutenção. 

Dessa forma, a análise dos impactos socioambientais urbanos na margem esquerda do 

Rio Tocantins, indicou a predominância dos impactos negativos provenientes de contextos 

marcados pelos usos inadequados e problemas na gestão das intervenções efetivadas. 

Assim, verifica-se que o método check-list contribuiu para o levantamento dos 

principais impactos, constituindo embasamento para estudos posteriores e práticas orientadas 

para ações voltadas para a melhoria nas atividades que produzem impactos positivos, mas que 

também podem atuar como indutoras de impactos negativos, assim como a alteração dos 

impactos que assumem conotações negativas. 
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Área Temática5: Meio Ambiente, Recursos Florestais e Recursos Pesqueiros 

 
Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

O presente estudo é um reflexo de discussões a respeito da questão dos impactos ambientais no 

município de Igarapé Miri. Foi aplicado um questionário semiestruturado com perguntas abertas e 

fechadas para não restringir as informações dos entrevistados. As questões abordadas são sobre o 

assoreamento do solo, a degradação ambiental e a ausência da mata ciliar nas encostas dos rios 

ocorridos nas áreas de várzeas, onde esse processo é intensificado pela retirada da mata ciliar que tem 

contribuído para degradação do solo. Objetiva-se tecer reflexões a respeito das questões ambientais e 

sociais que caracterizam a realidade das comunidades ribeirinhas do município de Igarapé-Miri, 

localizado na Mesorregião do Nordeste Paraense. 

 

Palavras-Chave: Assoreamento, Mata ciliar, Várzeas, Solo  

 
Abstract 

The present study is a reflection of discussions on the issue of environmental impacts in the 

municipality of Igarapé Miri. A semi-structured questionnaire was applied with open and closed 

questions so as not to restrict the interviewees' information. The questions addressed are about the 

silting of the soil, environmental degradation and the absence of riparian forest on the slopes of rivers 

that occur in the floodplain areas, where this process is intensified by the removal of riparian forest 

that has contributed to soil degradation. The objective is to reflect on the environmental and social 

issues that characterize the reality of the riverside communities in the municipality of Igarapé-Miri, 

located in the Mesoregion of the Northeast of Pará. 

 
Keywords: Siltation; Igarapé-Miri; riparianforest; Floodplains; Soil 
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1. Introdução 

A região do Baixo Tocantins é formada por duas grandes áreas de terra firme e 

várzeas, onde a comunidade local mantém um vínculo com o meio ambiente a qual retira os 

subsídios necessários para a sua sobrevivência. 

Segundo Cardoso et al. (2008) esse território é composto por áreas de várzea (ilhas) e 

terras firmes, caracterizadas por uma extensa relação da população com o meio natural. A 

população local conhecida como ribeirinha reside em área de várzea, totalmente dependente 

da acessibilidade fluvial, do extrativismo, da agricultura familiar e da pesca. Destarte, a 

floresta é fonte de diversos ―recursos naturais‖ que ajudam a sustentar os modos de vida 

comunitários que vêm se desenvolvendo por várias gerações. (CANTO, 2016, p. 301). 

No que tange essa realidade, para Canto (2007); 

A grandeza destes solos inundáveis se constitui numa reserva potencial 

capaz de ser utilizada na produção de alimentos e bens comerciais, a 

fim de atender à crescente demanda regional, não obstante, quase 

sempre ignorada dos programas de desenvolvimento regional e apoio às 

comunidades (CANTO, 2007, p. 39). 

Portanto, nas áreas de várzea dessa região, o extrativismo apresenta-se no interior das 

unidades de produção familiar como importante componente que integra o sistema de 

produção camponês, no qual os agricultores familiares têm como principal atividade o 

aproveitamento dos recursos naturais, com a prática do extrativismo vegetal, por meio da 

coleta de frutos, óleos, sementes, fibras, dentre outros, sendo o fruto do açaí (Euterpe 

oleracea Mart.) a mais importante fonte alimentar e de geração de renda para a famílias das 

comunidades. 

Nota-se que, dessa condição natural, a população se articula inteiramente com os rios, 

que são também utilizados como via de transporte, estabelecendo um fator de integração 

socioeconômica, reservatório de recursos naturais para o consumo doméstico, tais como a 

pesca, além de possibilitar o escoamento da produção agrícola e extrativista, assim como 

facilita a intercomunicação com a sede do município e entre municípios vizinhos localizados 

no Baixo Tocantins e com a capital do Estado (REIS, 2008; REIS; ALMEIDA, 2012).  

O solo de várzea é encontrado nas planícies dos rios, aumentaram-se pela intensa 

deposição dos sedimentos. Esses depósitos têm uma enorme heterogeneidade quanto à 
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composição granulométrica e mineralógica, os solos deles ampliados apresentam grande 

transformação de características de um local para outro. 

Segundo Canto (2007) o ecossistema de várzea compreende um ambiente complexo. 

Neste sentido, o referido autor salienta que: 

Várzea, atualmente, é a denominação usual para designar as grandes faixas 

marginais aos rios. Seus terrenos de formação sedimentar recente são 

periodicamente cobertos pelas águas amazônicas. Essas enormes faixas de 

terra, juntamente com sua vegetação, outrora foram chamadas de igapó, que 

significa lugar inundado em nheengatu ou tupi amazoniano (CANTO, 2007, p. 

29). 

As atividades que solicitam a recuperação de matas ciliares degradadas são enormes, 

pois essas áreas, quando resguardadas, mantêm a qualidade e o suprimento das águas e 

conferem estabilidade e proteção natural contra a erosão e o assoreamento das encostas. A 

vegetação dessa área, apresenta características singulares, colabora como corredores para a 

fauna e ligação entre os fragmentos florestais, permitindo o fluxo gênico entre estes 

fragmentos,a partir do transporte de pólen e sementes, garantindo assim a sobrevivência das 

comunidades (YOVENA, et al., 2010). 

A degradação do solo tem como parâmetros a forma de utilização e ocupação dessa 

área sendo um processo sucessivo das ocupações desordenadas pela falta da mata ciliar que 

modifica a composição química e física da água, temperatura que intervém nas espécies 

nativas ou exóticas da região. De acordo com Torres (2016) essas questões tornam-se estudos 

que visam a melhoria da qualidade das bacias hidrográficas (é bom citar as bacias) locais, que 

são de suma importância, não só para o atendimento à legislação vigente, mas para a 

manutenção da condição de satisfação das necessidades de sobrevivência de organismos e 

comunidades nelas inseridos. 

Castro et al. (2012, p. 7): As matas ciliares são importantes por apresentarem um 

conjunto de funçõesecológicas extremamente relevantes para a qualidade de vida, 

especialmente, das populações humanas locais e da bacia hidrográfica, sendo fundamentais 

para a conservação da diversidade de animais e plantas nativas da região, tanto terrestres 

como aquáticos. 

Para Kuntschik (2014, p. 17) ―a presença das matas acaba por diminuir a velocidade 

do escoamento da água das chuvas: parte dessa água então consegue ser absorvida pelo solo e 

incorporada ao lençol freático‖. 
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Na concepção de Botelho (2011) o bom funcionamento das bacias hidrográficas é uma 

obrigação a ser exercida por todos os indivíduos, educador, governante, ou seja, cada cidadão 

disposto a garantir qualidade de vida, que pressupõe qualidade ambiental, tanto para si como 

para a sociedade.  Lançar medidas não só de educação, porém de formação ambiental, nas 

quais esteja intensamente introduzida a noção de pertencimento. Pois raros são os indivíduos 

que possuem conhecimento de que residem em uma bacia hidrográfica.  Se nas áreas rurais 

essa visão é imperceptível, nas áreas urbanas ela é ainda fechada, pois muitas vezes os rios 

estão ―invisíveis‖. 

 

2. Referencial Teórico 

No entanto, ao se reconhecer a existência de diversas lógicas produtivas e, por 

conseguinte, distintas demandas sócio produtivas, é importante que se pesquise diferentes 

formas de conceber os agroecossistemas agrícolas. Isto tem impulsionado a busca por uma 

melhor compreensão destas lógicas produtivas, em especial, aquelas sustentáveis no médio e 

longo prazo (CAPORAL, 2009). 

Oliveira et al., (2013), as águas superficiais são os mananciais com o acesso mais fácil 

e que apresentam menor onerosidade, possibilitando os múltiplos usos da sociedade. Estes 

mananciais se apresentam como recurso, uma vez que, se configuram como um elemento 

essencial para a manutenção da vida humana e dos demais seres vivos, mas também para a 

sustentação dos meios de produção. 

As matas ciliares têm um papel muito importante nisso tudo, pois são localizadas nas 

ilhas da região do Baixo Tocantins. E uma área essencial das microbacias (córrego). Eles 

auferem esse nome por apresentarem uma função semelhante à dos nossos cílios como a de 

proteção. Funcionam como um filtro, resguardando os rios e nascentes contra a contaminação 

por agrotóxico e por adubos químicos e do assoreamento por sedimentos que passam vir das 

áreas agrícolas que ficam no entorno dos cursos da água. Segundo Monteiro et al. (2013) 

ressaltam que a presença de faixas com mata ciliar ao longo dos rios exerce funções 

primordiais. 

Portanto, apesar das terras situadas nas beiras dos rios habituam ser muito boa para 

cultivar, não devemos afetar a qualidade e a quantidade da água nas microbacias, que é à base 

da nossa vida, da produtividade de nossas culturas e garantia de sobrevivência das próximas 

gerações. Mesmo, as matas ripares são enormes para a prevenção da biodiversidade, a 

diversidades de plantas e animais. Elas fornecem alimentos para os peixes e deixam à água 
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dos rios fresquinha, impedindo-se aquecimento excessivo. Os galhos e troncos que caem da 

floresta formam refúgio para os peixes. Elas são abrigos para os animais, que do seu fruto 

também se alimentam e ainda protegem as barrancas dos rios, impedindo a erosão e seu 

desmatamento. Porém, as matas ciliares só poderão cumprir sua função se todos os produtores 

das microbacias entenderem sua importância e, juntos, empenharem em conservá-las e 

recuperá-las. 

A iniciativa de atores local é de fundamental importância para as ações de recuperação 

das áreas degradadas com potencial a serem recuperadas em outras comunidades. Identificar 

nos agentes mais próximos o interesse e autonomia de ações sustentáveis que resultam em 

vantagens conquistadas independente da intervenção e apoio do poder público. 

 

3. Metodologia 

O Município de Igarapé Miri localiza-se na mesorregião do nordeste paraense, 

território do Baixo Tocantins, a 78 km da capital do Estado com uma população de 

62.455.000 habitantes (FAPESPA,2018).  

A pesquisa nessas ilhas do município de Igarapé Miri no período de 06 a 12 de julho 

de 2017 nas seguintes ilhas Mamangal Grande, Mamangal, Buçu, Mutirão, Panacacuera e 

Assentamento Emanuel. 

 

Fonte: FAPESPA,2018. 
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A metodologia adotada foi inspirada na perspectiva participativa consistindo na 

vivência com os ribeirinhos e a aplicação de um Diagnóstico Rápido Participativo - DRP que 

consistia de um questionário com perguntas abertas e fechadas para que não limite se as 

informações declaradas pelos entrevistados, sobre o assoreamento do solo e os seus impactos 

para o meio ambiente e a sociedade local.  

Durante a pesquisa realizou-se caminhada transversal que para Souza (2009) consiste 

em andar numa determinada área, a fim de compreender o meio biofísico em estudo, com 

auxílio de informantes locais que conheçam bem a região. Nessa caminhada observa-se todo o 

local por onde se passa, realizando as devidas anotações a respeito, para o qual deve se estar 

atento e indagando ao proprietário sobre questões pertinentes àquele local, sobre situações no 

passado, a situação social presente, perspectivas, potencialidades e limitações. Para coleta de 

dados utilizou se gravador de voz, anotações e registros fotográficos. Os dados foram 

tabelados e usados com o auxílio do programa Excel 2013. 

 

4. Resultados/Discussões 

No processo histórico de ocupação das várzeas amazônicas, é possível afirmar que a 

ocorrência de produtividade biológica, biodiversidade e recursos naturais foram decisivos 

para que populações percebessem as vantagens da fixação nessas regiões.Quando os 

entrevistados foram indagados sobre a presença de área degradada à maioria dos informantes 

respondeu que não, representando 83% e apenas 17% disseram que sim devido ao intenso uso 

das áreas produtivas. Como apresentado no (Gráfico 1). 

Gráfico 1: Há presença de área degradada na propriedade.  

 

Fonte: Os autores, 2018. 
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O assoreamento do rio na várzea do município de Igarapé Miri ocorre devido às 

modificações existentes no local e as ações da própria população conforme a (Figura 1). 

Figuras 1: A- Mostram o desbarrancamento; B- Deposição dos resíduos das fábricas de palmito. 

 

Fonte: Rosário, 2018. 

As situações analisadas neste local demonstram que as medidas de recuperação 

deverão ser providenciadas de maneira efetiva e imediata. Pois, caso não seja realizada a 

recuperação da área degrada, o local sofrerá drásticas mudanças, aumentando ainda mais o 

processo erosivo. Além disso, a erosão irá romper ainda mais a área nas proximidades das 

moradias dos ribeirinhos. Verificou-se que na área estudada, as margens do rio apresentam o 

baixo grau de cobertura do solo, afrontando as condições de degradação dos solos e causando 

a sua erosão.  

As ações que poderão contribuir para a recuperação destas áreas degradadas e com o 

uso de espécies nativas como Açaí (Euterpe oleracea Mart), Buriti (Mauritia flexuosa L.) e 

Aninga (Montrichardia linifera) da região para recuperar estas áreas, o isolamento da área, o 

enriquecimento de espécies de mudas ou sementes e que possam atrair a fauna da região. 

Gráfico 2: Os problemas ambientais ocorridos nas ilhas de Igarapé- Miri. 

 

Fonte: Os autores, 2018. 
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Quanto aos problemas ambientais ocasionados nas regiões de ilha do município de 

Igarapé Miri, o assoreamento foi o mais citado com 40%, em seguida a questão do 

desmatamento das áreas para ampliação dos açaizais, a falta de mata ciliar é representada por 

15,3% informada pelos entrevistados, sobre a diminuição da quantidade de água em alguns 

períodos do ano com 11%, as queimadas foram diagnosticas com maior índice na única ilha 

que possui área de terra firme devido a implantação de roçados 5,8%, as enchentes citadas 

com 5,5% e somente dos 2% relataram outros motivos como desbarrancamento, lixo e etc. 

Dados representados no (Gráfico 2). 

Na pesquisa na comunidade São João Batista II, Abaetetuba, tem dados semelhantes 

quanto os principais problemas ambientais identificados referem-se à poluição/ contaminação 

das áreas de várzea, rios/córregos e igarapés, bem como seu assoreamento (GONÇALVES; 

BRASIL, 2016). 

O estudo realizado sobre as questões sociais e ambientais incluídas à gestão do lixo na 

ilha de Cotijuba expõem discussões à realidade acerca dos riscos acarretados pela gestão 

imprópria desses resíduos. Por exemplo, a contaminação das águas superficiais e 

subterrâneas, bem como o risco as grupos que habitam anexas às áreas de influência dos 

depósitos de lixo, provocados, sobretudo pela ação do chorume, dando origem não só a 

degradação ambiental, como o risco de caráter sanitário, acarretando graves danos à qualidade 

de vida.  

Gonçalves; Brasil (2016) no trabalho na comunidade São João Batista II, Abaetetuba 

com relação ao lixo inorgânico, 90% das famílias pesquisadas afirmaram realizar queima 

como destinação mais apropriada; 4% destinavam o lixo inorgânico para o sistema de coleta 

de Abaetetuba; 1% descartava o lixo nos rios e igarapés; 3% enterravam esses resíduos; e 2% 

utilizavam formas diversas de destinação, como reciclagem e venda. 

Figura 3: A- Na vazante da maré; B-Deposição de lixo na margem do rio Meruú- Açu. 

 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
 

ISBN: 978-65-87415-14-7 
 
 

 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1023 

Fonte: Rosário, 2018. 

Nas ilhas em Igarapé Miri é possível observar o acumulo de lixo a margem dos rios 

ocasionados pela intensa atividade humana e a falta de uma coleta do lixo doméstica correta 

como observadas nas (Figura 3) após a vazante da maré. 

Ao avaliarmos as propriedades físicas e ambientais da área de estudo e avaliarmos 

sobre os métodos relacionados à gestão do lixo e as suas formas de interferência no sistema 

local, conseguimos ter um panorama da qualidade ambiental do mesmo. De acordo com Vitte; 

Guerra (2007) Ao distinguirmos o estado dos elementos que compõem o sistema hidrológico 

(solo, água, ar, vegetação, etc.) e os procedimentos a eles pautados (infiltração, escoamento, 

erosão, assoreamento, inundação, contaminação etc.), somos capazes de avaliar o equilíbrio 

do sistema ou ainda a qualidade ambiental nele existente. 

Para (MENDES; PROST; CASTRO, 2011) as águas reutilizadas para o consumo têm 

sérios problemas que precisam ser moderados o mais urgente possível, pois a maioria da 

população usa poços amazonas para consumo (poços construídos pelos moradores de maneira 

simples), sem tratamento adequado da água nas regiões ribeirinhas. 

O atual lugar de armazenamento do lixo às margens do rio, o método de preamar
1
 em 

algumas épocas do ano excede as médias cotidianas, por influência das marés de sizígia que 

sucedem nas épocas de lua cheia e lua nova, onde a água do rio acaba entrando em contato 

com esses resíduos, sendo conduzida junta a alguns sedimentos ao leito do rio, situação 

agravada pelo fato da área apresentar partes relativamente abrangentes, auxiliando na 

drenagem dessa água contaminada.  

Duarte; Barbosa (2009) ressaltam o mau uso das terras, o uso de tecnologia 

inapropriada e a ausência de um planejamento são fatores que convergem para o 

empobrecimento, não apenas dos recursos naturais, mais também da população que sobrevive 

desses recursos. 

O público alvo citou que a principal problemática 30,3% para perda da biodiversidade 

ocasionada pelo desmatamento, já para a escassez de água 20,8% dos entrevistados relata que 

há uma carência de água potável, 17,6% deles informaram que a perda da biodiversidade 

emrazão das queimadas devido eles ampliarem as áreas de açaizais, dos 14,1% ressaltam a 

degradação e esgotamento dos solos nas propriedades, dos informantes 11,7% enaltecem que 

                                                           
1
O segundo parâmetro corresponde ao armazenamento entre marés (medidopor Vs/Vc = volume do 

armazenamento entre marés/volume do canal no nívelmédio do mar), que causa vazantes relativamente mais 

curtas. Este parâmetroreflete a ineficiente troca de água em estuários, em torno da preamar (BOON e 

BYRNE, 1981). 
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nas áreas produtivas a um empobrecimento desse solo e 5,5% são representados pelos outros 

que conceituem outras problemáticas surgidas na comunidade. A partir do (Gráfico 3) que 

expõem. 

Gráfico 3: Os principais agravantes dos problemas ambientais. 

 

Fonte: Rosário, 2018. 

As atividades que também podem ser implantadas a construção de barreiras 

aproveitadas os próprios estipes do açaizeiro para contém mais o avanço erosivo e o 

deslizamento de terras no local, ou seja, são ações imediatas. A elaboração de oficinas e 

palestras de Educação Ambiental, que possam prevenir das ações antrópicas da comunidade 

as margens do rio evidenciado na (Figura 4). 

Figuras 4: Fábrica de palmito depositado na margem do rio. 

 

Fonte: Rosário, 2018. 
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O manejo correto do açaí na floresta aumenta a produtividade, o acréscimo da 

serapilheira na terra, e a redução dos resíduos da exploração do palmito que tem contribuído 

para a poluição dos rios causados pelas fábricas. Nogueira et al., (2004). Define que a 

produção de palmito de açaizeiro por meio de métodos não sustentáveis ocasiona redução dos 

estoques de açaí, resultando em problemas de longo prazo para o seu aproveitamento 

econômico. Tais fatores básicos para preservação como o tamanho adequado das plantas, 

temperatura e a incidência de luminosidade. 

A atividade prática para combate-se a erosão do solo é a implantação do Sistema 

Agroflorestais (SAFs) que contribuirá para diminuição da erosão laminar e dos sulcos, assim 

como na recuperação de áreas degradadas ou em fase de degradação, Macedo et al, (2000). 

Eles são considerados como uma das alternativas de uso dos recursos naturais que 

normalmente causam pouca ou nenhuma degradação ao meio ambiente, principalmente por 

respeitarem os princípios básicos de manejo sustentável dos agroecossistemas. 

Este sistema atua na restauração de áreas degradadas promovendo uma estruturação do 

solo e aumentando os níveis de micronutrientes em função da ciclagem de nutrientes, 

promovida pelas raízes e pelo acumulo da serapilheira demonstrado por (VAZ, 2002). 

 

5. Considerações Finais 

Os impactos ambientais causados nas ilhas do município de Igarapé Miri estão 

estritamente ligados ao crescimento populacional desordenados nas áreas de várzeas, como as 

problemáticas relacionadas as matas ciliares dos rios, falta de saneamento básico, 

desmatamento, poluição e assoreamento do solo e água contaminada pela falta de coleta 

seletiva do lixo. 

O estudo realizado apresenta resultados dos principais impactos comohá presença de 

área degradada na unidade produtiva familiar representada com 83%, assoreamento do solo 

com 40% e a perda da biodiversidade pelo desmatamento 30%. Desta forma, é necessário 

medidas para conter o acúmulo de lixo contaminado a água que os ribeirinhos consomem com 

medidas de educação ambiental sobre a conscientização do agroecossistema de várzea assim 

como, a diminuição da mata ciliar ao longo dos rios que tem causado o desbarrancamento 

enfrente as casas dos moradores locais. 

Desta forma,esse trabalho faz parte de uma série de levantamentos em algumas ilhas 

do município de Igarapé Miri, abordando temas ligados ao agroecossistema de várzea e os 
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impactos causados pelo homem no meio ambiente e como essas problemáticas atinge a 

população e provocar alterações no meio ambiente e social. Tem por inovação o levantamento 

qualitativo e quantitativo de dados com as comunidades envolvidas as margens dos rios do 

referido município, contribuindo para novas pesquisas nessas ilhas. 
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Área Temática 5: Meio ambiente, Recursos florestais e recursos pesqueiros 

Modalidade: Artigo Científico  

 

 

Resumo 

É perceptível no Brasil que a quantidade de lixo produzido ao longo dos anos vem sendo cada vez 

maior, seja pela capacidade de produção, por meio da revolução tecno-científica ou pela produção em 

massa de outros resíduos, como os resíduos orgânicos. Ao longo dos anos com o crescimento 

populacional, existiu um aumento diretamente proporcional do lixo, no qual se tornou uma 

problemática que afeta o século XXI. Logo, dessa forma faz-se necessários trabalhos de pesquisa nesta 

área que busquem avaliar o dinamismo deste processo contínuo de grande número de resíduos sólidos 

e lixo no mundo, como o apresentado em questão, por meio de uma revisão bibliográfica e 

documental. Apesar da existência de políticas públicas que proporcionam a coleta e o descarte 

adequado do lixo das grandes cidades para manter o ambiente da cidade adequando, é visto as mesmas 

não estão em total acordo e realização no Brasil, em específico na região Norte no estado do Pará. É 

visto que a maior parte da produção de lixo ocorrente nesta região não tem sua devida coleta, 

mostrando ser a segunda pior do Brasil, atrás apenas do Nordeste. Ela apresenta na maioria dos seus 

municípios os lixões à céu aberto, local inapropriado de descarte de lixo sem as devidas condições 

sanitárias ao meio ambiente e a população. À vista disso, é possível afirmar que a região do estado do 

Paráapresenta problemáticas técnicas, econômicas e sociais acerca das questões dos resíduos sólidos e 

do lixo que afetam toda uma população. 
     

Palavras-Chave: saneamento básico, meio ambiente, Pará. 

 

Abstract  

It is noticeable in Brazil that the amount of waste produced over the years has been increasing, 

whether due to the production capacity, through the techno-scientific revolution or the mass 

production of other waste, such as organic waste. Over the years with population growth, there has 

been a directly proportional increase in waste, which has become a problem that affects the 21st 

century. Therefore, it is therefore necessary to carry out research in this area that seeks to assess the 

dynamism of this continuous process of a large number of solid waste and garbage in the world, such 

as the one presented in question, through a bibliographic and documentary review. Despite the 

existence of public policies that provide for the adequate collection and disposal of garbage from large 

cities to keep the city environment in order, it is seen that they are not in full agreement and realization 
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in Brazil, specifically in the northern region in the state of Pará It is seen that most of the garbage 

production occurring in this region is not properly collected, showing that it is the second worst in 

Brazil, behind only the Northeast. In most of its municipalities, it presents open-air dumps, an 

inappropriate place to dispose of garbage without proper sanitary conditions for the environment and 

the population. In view of this, it is possible to affirm that the region of the state of Pará presents 

technical, economic and social problems regarding the issues of solid waste and garbage that affect an 

entire population. 

 
Key words: basicsanitation, environment, Pará. 

 

 

1. Introdução 

No início dos tempos, os primeiros homens eram nômades e sobreviviam através da 

caça e coleta de frutas.  Quando os alimentos ficavam escassos, eles mudavam-se para outra 

região, e o ―lixo‖ gerado era deixado sobre o meio ambiente, sofrendo decomposição pela 

ação do tempo. Conforme a sociedade passou a ser civilizada, o homem começou a produzir 

peças para promover o seu conforto: instrumentos para o plantio, roupas mais apropriadas, 

vasilhames de cerâmica e etc. passou também a desenvolver hábitos como construção de 

moradias, cultivo de alimentos, criação de animais, fixando moradia permanente em um só 

local. A geração de lixo consequentemente passou a aumentar, mas ainda não havia se 

tornado um problema mundial (GONÇALVES, 2018; CACHOEIRA, 2019) 

O desenvolvimento acentuou-se e a população humana aumentou consideravelmente, 

e com o advento da revolução industrial que possibilitou um salto na produção de bens de 

consumo, a problemática da geração e descarte de lixo obteve demasiado impulso passando a 

ser um grave problema para a humanidade (EFING, 2020; CACHOEIRA, 2019). 

Na atualidade o lixo tornou-se um dos principais problemas do planeta Terra, 

principalmente quando associado aos prejuízos causados ao meio ambiente e aos danos 

causados aos recursos naturais (BIDONE & POVINELLI, 1999).  

As últimas décadas vêm mostrando uma situação de profunda crise ambiental, e um de 

seus agravantes é a produção excessiva de lixo, decorrente do crescimento populacional, 

aumento da industrialização, consumo exagerado e da falta de educação relacionada ao meio 

ambiente, excedendo a capacidade de suporte dos sistemas ambientais e sociais (RIBEIRO, 

2011). 

Nessa perspectiva o presente estudo visa apresentar um levantamento bibliográfico 

sobre a situação dogerenciamento, acondicionamento, coleta e destinação final dos resíduos 
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sólidos urbanos (RSU) do município de Capanema Pará, localizado na Amazônia legal 

brasileira. 

 

2. Metodologia 

O presente apresentou uma busca bibliográfica extensa a partir de um método 

monográfico para análise de todos os possíveis enfrentamentos em relação aos resíduos e o 

lixo no município de Capanema. A coleta de dados se deu a partir de um processo de 

documentação indireta, que abrange a pesquisa documental e bibliográfica, com fontes 

primárias e secundárias. A revisão bibliográfica feita tem objetivo de comparar os processos 

de gerenciamento aplicados, reciclagem, e os tipos de lixo e legislações vigentes para a 

obtenção de informações técnicas, socioeconômicas e ambientais (LAKATOS, 2003; 

GREGÓRIO, 2013). 

 A partir dos resultados bibliográficos tabulados foi realizado a interpretação para dar 

significado aos textos e documentos encontrados. Com um total XX que continham artigos, 

documentos, leis e outros textos complementares, os resultados também passaram para uma 

seleção para diminuir possíveis erros (LAKATOS, 2003). 

3. Resultados/Discussões 

3.1. DIFERENÇA ENTRE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIXO 

A definição de lixo pode ser considerada como os restos de práticas humanas, 

identificados por seus geradores como inúteis, indesejáveis e descartáveis. Resíduos sólidos 

são os que se apresentam em estado sólido, semissólido ou semilíquido (isto é, com um 

conteúdo líquido não suficiente para que possa fluir livremente). Esses resíduos e o lixo são 

gerados na habitação, comércio e serviços e na manutenção das cidades derivados de uma 

diversa concentração de pessoas em determinada cidade/município(AZEVEDO, 2004; IPT, 

1998; ZANTA & FERRERA, 2003). 

O conceito de lixo e de resíduo também pode ser tido diferentemente para a população, 

sendo o lixo a parte final de uma cadeia produtiva, sem nenhum valor econômico e comercial 

que surgiu como subproduto da atividade humana; os resíduos, que para muitas pessoas já 

virou lixo, devem ser reaproveitados através da reciclagem, ajudando a poupar os recursos 

naturais e contribuindo para o desenvolvimento sustentável (BUTTENDORF, 2011). 

A definição de resíduos sólidos vem sofrendo constantes mudanças e em todas estas 

definições o lixo é visto como algo para dispor e descartar, sem personificar a essência da 

prevenção e do descarte adequado de resíduos. O que antes era classificado como resíduos há 
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vinte anos, hoje pode não ser mais classificado desta maneira. E o que é classificado como 

resíduo hoje, pode deixar de ser no futuro (FIORENTIN, 2002; BUTTENDORF, 2011) 

Acredita-se que a melhor forma de se identificar os resíduos sólidos gerados em um 

determinado território é feita por meio de sua caracterização, seguida por meio de processos 

de classificação e quantificação. E a classificação acontece de acordo com a ABNT (2004), 

esta permite que o produtor dos resíduos identifique de forma descomplicada o seu potencial 

de risco, além de se conhecer os melhores métodos de tratamento e descarte corretos. 

 

3.2. CLASSIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

A NBR 10.004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2004), classifica os 

resíduos sólidos como: 

Resíduos Classe I – Perigosos: Características de toxicidade, inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, radioatividade e patogenicidade que podem apresentar ameaças à 

saúde da população ou efeitos adversos ao meio ambiente, e 

Resíduos Classe II A – Não perigosos: – Não inertes: Materiais que não se encaixam 

nas classes I e III. Os resíduos desta classe podem ter as seguintes propriedades: 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade. 

Resíduos Classe II B– Inertes: Materiais que não se solubilizam ou que não têm 

qualquer componente solubilizado em concentrações superiores aos padrões estabelecidos 

(NBR 10.006 – Solubilização de Resíduos). 

De acordo com Cardoso et al. (2009) são características físicas dos resíduos sólidos: 

a) Compressividade: é a redução do volume quando submetido a uma pressão 

(compactação); 

b) Teor de umidade: é a quantidade de água existente na massa do resíduo; 

c) Composição gravimétrica: porcentagem de cada componente dos resíduos sólidos, 

proporcional ao peso. 

d) Per capita: é a produção de resíduos por pessoa em um dia (kg/ hab. dia); 

e) Peso específico: é o peso dos resíduos com relação ao volume;  

De acordo com Cardoso et al. (2009) são características químicas dos resíduos sólidos: 

a) Poder calorífico: indica a quantidade de calor desprendida durante a queima de um 

quilo de resíduo sólido; 

b) Teores de matéria orgânica: é o percentual de cada constituinte da matéria orgânica; 

c) Relação Carbono/Nitrogênio: determina o grau de degradação da matéria orgânica; 
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d) Potencial de hidrogênio (pH): é o teor de alcalinidade ou acidez da massa de resíduos. 

Ao observar a massa de resíduos sólidos é possível encontrar agentes patogênicos de 

diversas origens, que são prejudiciais à saúde humana. Entre esses agentes podemos citar: 

Salmonella typi, Salmonella paratyphi, coliforme fecais. Ascaris lumbricoides, larvas de 

ancilóstomos, etc. Alguns desses agentes são muito comuns na massa de resíduos sólidos 

como: ratos, baratas, moscas, mosquitos e outros insetos (CARDOSO; SERAFIM; 

CARNEIRO, 2008). 

 

3.3.  TRATAMENTO DOS RESÍDUOS 

Nos grandes centros urbanos a coleta seletiva é imposta como ferramenta de estímulo 

à reutilização e separação dos resíduos para a reciclagem, onde se procura através disso uma 

transformação de conduta de uma sociedade extremamente consumista. Esse ato consiste em 

segregar e recolher materiais rejeitados jogados no lixo, separando assim a matéria orgânica 

da não orgânica, fazendo com que cada tipo de resíduo tenha uma destinação correta. Os 

principais materiais são plásticos, vidros, papéis e metais. A coleta seletiva acabar por ser 

considerada um processo de educação e conscientização ambiental pois é um ato que deve 

começar a partir de domicílio de cada cidadão com o seu próprio resíduo e lixo (FEDERAL, 

2012; RICHTER, 2014). 

Segundo Pereira Neto (2007), a coleta seletiva mostra benefícios, dentre eles podemos 

citar: a mudança de atividade ou consumo da população; donativos decisivos em favor do 

meio ambiente; extinção dos lixões e das doenças relacionadas ao lixo; maior versatilidade do 

sistema de tratamento e local de disposição final; gestão de desperdício; baixos gastos com 

energia e materiais; geração de empregos, movimentação e organização social; utilização da 

renda em projetos sociais. 

A Figura 1traz de forma clara a porcentagem de regiões onde existe alguma iniciativa 

de coleta seletiva. Para que a coleta seletiva de resíduo seja eficiente, é preciso que o Estado e 

a população se conscientizem acerca do lixo gerado e coletado (FEDERAL, 2012). 
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Figura 1- Distribuição das regiões com iniciativas de coleta seletiva no Brasil 

 

Fonte: ABRELPE - Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil (2017) 

O sistema de coleta seletiva pode ser feito através de Postos de Entrega Voluntária 

(PEVs), que são determinados locais selecionados especialmente para juntar os resíduos de 

forma estratégica, contendo recipientes com cores regulamentadas por tipo definido de 

resíduo. A resolução de número 275 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 

2001) determina a codificação de cada cor para cada tipo de resíduo a ser utilizado no 

reconhecimento acumuladores e carregadores, como mostrado logo abaixo na Tabela 1. 

                 Tabela 1- Padrão de cores de acordo com a Legislação 

Material a ser coletado CONAMA 275 

Papel/Papelão Azul 

Plástico Vermelho 

Vidro Verde 

Metal Amarelo 

Resíduos Perigosos Laranja 

Madeira Preto 

Resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde Branco 

Resíduos Radioativos Roxo 

Resíduos orgânicos Marrom 

Resíduos não recicláveis Cinza 

Fonte: Adaptado de CONAMA 275 (2001) 

3.4. RECICLAGEM 

É o método de reaproveitamento de material primário, reutilizando-o para outro 

propósito. Esta metodologia pode ser feita de forma manual artesanal, ou industrial. Esse 

processo gera uma economia de matéria prima, energia e minimiza a parcela do lixo jogada 

no meio ambiente, em lixões e em aterros sanitários, esse processo está ligado de uma forma 

intrínseca aos princípios sanitários, econômicos, ambientais, educacionais, institucionais e 

políticos. Desse modo, os benefícios da reciclagem são muitos, dentre eles podemos citar, a 
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preservação do meio ambiente, a redução da poluição, e diminuição da quantidade de lixo 

gerada, e os empregos gerados (GOMES E CARVALHO, 2005). 

Materiais que se transformaram em lixo, ou estão no lixo, são selecionados, coletados 

e processados para se tornarem matéria prima de manufatura de novos produtos. O 

mecanismo da reciclagem além de proteger o meio ambiente, produz renda, uma vez que os 

materiais reciclados podem ser vendidos ou modificados para assim serem vendidos, cria 

empregos, incentivando assim o crescimento sustentável (DIONYSIO E DIONYSIO, 2010). 

Na Tabela 2 podemos ver a porcentagem de reciclagem quanto ao tipo de resíduo no 

Brasil: 

Tabela 2- Tipos de resíduos reciclados no Brasil 

Reciclagem 

Latas de alumínio 97,9% 

Embalagens de Aço 47,0% 

Papel 45,7% 

Plástico 25,8% 

PET (Polietileno Tereftalato) 51,0% 

Vidro 49,0% 

Fonte: Adaptado de RECICLAGEM (2018, P. 95); ABIPLAST (2018, P. 55); ABIVIDRO (2008); ABEAÇO 

(2012); ABRALATAS (2015); ABIPET (2015). 

3.5. DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 

3.5.1 Lixão 

Lixão é uma maneira imprópria para se descartar resíduos sólidos, é caracterizado pela 

simples ação de descarga de lixo na superfície do solo, possuindo nenhum critériode 

preservação do meio ambiente, ou preocupação com a saúde da população. Esta ação, em 

locais de vazadouros ou terrenos baldios utilizados como lixões, representa sério problema 

ambiental como também de saúde, visto que a carência de medidas de contenção possibilita a 

multiplicação de agentes causadores de doenças, a geração de gases (exemplo, o metano), 

mau cheiro, ameaça de deslizamentos em ribanceiras, obstrução de tubulações de sistemas de 

drenagem e, principalmente a poluição e contaminação do solo e das águas pelo chorume, 

oriundo da deterioração dos resíduos sólidos (PIMENTEL, 2012 apud ZANTA et al. 2006; 

ABNT, 1992; IPT, 1995). 

Com todos os problemas ambientais e de saúde pública causados pelos lixões, eles 

ainda atraem pessoas que sobrevivem da prática de catar lixo, dando uma dimensão muito 

maior para o problema, visto que estas trazem suas famílias para se estabelecerem nesses 
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locais insalubres, dando origem a grandes favelas totalmente dependentes dessas áreas 

(SOUZA, 2013). 

3.5.2  Aterro sanitário 

Os aterros sanitários são projetos com critérios técnicos, onde o objetivo principal é 

garantir a disposição e acomodação dos resíduos sólidos urbanos (ou lixo) sem que prejuízos 

a saúde pública e ao meio ambiente sejam causados. Ele possibilita um controle do processo e 

na maioria das vezes proporciona o melhor custo-benefício, conseguindo receber e 

acondicionar diversos tipos de resíduos, em diferentes quantias, e podendo ser adaptado a 

quase todo tipo de comunidade, além de seguro e eficaz (VAN ELK, 2007; FIORILLO, 

2011). 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por meio da 

NBR 8.419/1992, que define os aterros sanitários como sendo uma forma de acomodação 

final de resíduos sólido sob o solo sem causar prejuízos à saúde pública e à segurança, 

diminuindo os impactos ao meio ambiente, utilizando princípios para o confinamento dos 

resíduos ao menor tamanho possível, envolvendo-os com uma faixa de terra durante cada 

expediente de trabalho ou a intervalos de menor tempo, caso seja necessário.O terreno onde se 

localize um aterro sanitário deve respeitar a distância mínima de duzentos metros de qualquer 

curso d'água, devendo ser de fácil acesso. Deve-se possuir árvores em seu entorno para que 

não ocorra erosões, disseminação de poeira e odores. Tem de ser construídos poços para 

monitoramentos frequentes evitando a contaminação dos lençóis freáticos por vazamentos. 

Os gases produzidos e liberados durante a decomposição de matéria orgânica podem 

ser queimados com um sistema de purificação ou serem utilizados como fonte de energia 

alternativa, no caso dos aterros controlados energéticos (RECICLAGEM, 2018). 

Assim, antes de se construir um aterro sanitário se faz necessário: 

● Selecionar a área para fazer um estudo topográfico e geológico; 

● Usar lona plástica e argila para tornar o solo impermeável, evitando assim a infiltração 

dos líquidos percolados; 

● Projetar tubulações para fazer a drenagem dos líquidos percolados escoando-os para a 

lagoa de tratamento; 

● Inserir tubulações ao redor do aterro para desviar a água da chuva. 

3.5.3 Aterro controlado 

O aterro controlado pode ser descrito como sendo uma técnica de acomodação de 

resíduos sólidos urbanos sobre o solo, sem causar prejuízos ou danos à saúde pública e a 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
 

ISBN: 978-65-87415-14-7 
 
 

 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1036 

segurança, diminuindo os impactos ao meio ambiente, sistema esse que usa princípios de 

engenharia para manter os resíduos sólidos confinados, pois são cobertos com uma camada de 

material inativo durante cada período de trabalho (LINO, 2007; apud ROHDE, 1989; ABNT, 

1985). 

O método parecido com o aterro sanitário, mas sem o processo e impermeabilização 

do solo, sistemas de captação e coleta do percolado (mistura entre chorume e água da chuva) 

e de biogás, o que o torna bastante inadequado, por não proteger o solo, nem as águas 

subterrâneas (IPT/CEMPRE, 2000). 

3.6. POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Especialmente, ao se debater sobre o assunto resíduos sólidos, encontra-se a Política 

Nacional dos Resíduos Sólidos no direito ambiental brasileiro, lei n. 12.305/2010, que 

estabelece padrões e regras de cunho ambiental relacionadas à gestão de resíduos. Com o 

objetivo de englobar o tema no campo de proteção jurídica do meio ambiente(CARDOSO, 

2015). 

Segundo a Constituição Federal, compete à autoridade pública municipal a função de 

cuidar da limpeza, coleta e destinação final dos resíduos. Devido a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, a atribuição das prefeituras ganha uma base mais sólida com elementos e 

instruções, dentro de um grupo de compromissos que tem competência para mudar o cenário 

do lixo no Brasil (FUZARO, 2005; RIBEIRO, 2005). 

―O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela 

efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de 

Resíduos sólidos‖ [...] (Cap. III, Seção I, art. 25) 

A lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) deve ser considerada como 

uma Legislação mais geral voltada para dar proteção o meio ambiente, tal qual como o 

disposto no artigo 24 da Constituição Federal brasileira, que cita sobre o envolvimento do 

Estado como um todo (cidades, municípios, distritos) e dever de toda população para criar um 

meio ambiente sustentável (ANTUNES, 2013). 

Paulo Affonso Leme de machado (2011, p. 597 – 598) que a lei 12.305, possui onze 

incisos no art. 6º, com diversos princípios. Dentre estes está inserido como inovação o 

princípio protetor recebedor. Os princípios salientam apenas no sentido literal, que quem 

protege, tem direito a receber, este princípiodemanda um maior aprofundamento, pois não se 

pode impor que apenas uma parte da população proteja o meio ambiente de graça, em favor 

dos demais, não podendo também afirmar que quem não for pago, não é obrigado a proteger. 
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Conforme a Confederação Nacional da Indústria (2007) a PNRS é uma ferramenta 

fundamental para determinar os direitos e as obrigações do setor público e privado e da 

sociedade civil com relação a gestão dos resíduos, bem como dos consumidores finais. Dentre 

as diretrizes da PNRS, está a vedação de se lançar resíduos sólidos em locais como rios, 

praias e lagos, e queimadas de lixo a céu aberto. Por meio desta política ocorre o incentivo à 

compostagem e reciclagem, isto é, transformar o resíduo gerado em adubo, e proíbe 

veementemente o descarte de elementos descartáveis em lixões ou aterros sanitários. 

O órgão federal que executa a Política Nacional de Meio Ambiente e a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, é o IBAMA, que se dedica ao gerenciamento destes resíduos à 

coletividade, agindo na educação ambiental, e junto às empresas e indústrias, advertindo, 

controlando e fiscalizando suas atividades. 

3.7. SITUAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

3.7.1 No Brasil e no mundo 

Afere-se que a população mundial, hoje de mais de 7,4 bilhões de habitantes, esteja 

gerando entre 2 e 3 bilhões de toneladas de lixo por ano. A Tabela 3 retrata como está a atual 

situação global em alguns países com relação a proporção de lixo gerada por pessoa e sua 

composição média; à quantidade disposta em aterros, incinerada; reciclada; e ao total que é 

transformado pelo processo de compostagem orgânica (RECICLAGEM, 2018; ABRELPE, 

2015; EEA, 2013). 

Tabela 3- Destino dos resíduos urbanos (kg per capita/ano). 
 País Aterros e/ou 

lixões 

Incineração com recuperação 

de energia 

Compostagem + reciclagem 

Brasil* 348 - 52 

Bélgica 4 196 148 

República Tcheca 174 57 70 

Alemanha 9 143 288 

Espanha 240 54 68 

França 131 173 112 

Itália 154 94 127 

Portugal 222 94 74 

Suécia 3 217 146 

Reino Unido 134 126 132 

Hungria 221 38 94 

Holanda 8 245 125 

Áustria 23 206 144 

Polônia 143 41 57 

Fonte: Adaptado de RECICLAGEM (2018, p. 4 apud Eurostat, 2014) 
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Os lixões ou aterros, sejam eles controlados ou não, são os destinos dos resíduos na 

maioria dos países, sendo que a extensão de lixo e a quantidade de lixo urbano gerado por 

pessoa varia de acordo com o nível de desenvolvimento de cada país. Nos países 

desenvolvidos, os aterros sanitários são uma importante solução, porém, parte considerável do 

lixo é incinerada com recuperação de energia ou enviada para reciclagem ou mesmo para 

compostagem. Um exemplo disso é a Alemanha, onde apenas 9 kg em média por habitante 

vão anualmente para os aterros. Na Itália, essa quantidade é de 154 kg. No Brasil, os aterros e 

lixões recebem a maioria do lixo gerado por habitante ano, 348 kg (RECICLAGEM, 2018, 

P.4, apud EEA, 2014). 

3.7.2 Região Norte 

Em uma nação de proporções continentais como o Brasil, as diferenças regionais são 

nítidas nos mais diversos pontos, isto é perceptível também na gestão dos resíduos sólidos. 

Segundo a ABRELPE (2017) a região Norte participa com somente 6,5% de coleta do lixo 

produzido em todo o Brasil e possui uma produção per capta de 0,872 quilo/dia, a terceira 

maior do país. A qual possui uma cobertura de coleta de RSU de 81,27%, a segunda pior do 

país perdendo somente para a região Nordeste, coletando cerca de 12.705 t/dia. 

O Norte possui 450 municípios, dentre esses, 90 adotam a disposição final aterro 

sanitário, 108 acomodam em aterros controlados e 252 ainda depositam os resíduos sólidos 

em lixões. Esses municípios geraram, em 2017, o montante de 15.634 toneladas/dia de RSU, 

das quais cerca de 81,3% foram recolhidas, 65,3% dos resíduos coletados na região, 

correspondendo a 8.295 toneladas diárias, foram encaminhadas para lixões e aterros 

controlados. 

Os municípios empregaram em 2017, uma média mensal de R$ 8,17 por pessoa na 

coleta de resíduos e outros serviços de limpeza urbana, e os serviços de limpeza urbana da 

região movimentaram quase 2,1 bilhões de reais no ano, registrando um aumento de 4,1% 

quando comparado a 2016 (ABRELPE, 2017). 

Apesar do seu considerável crescimento, observa-se um incremento ainda maior, 

tendo em vista que praticamente 19% dos resíduos produzidos na região não possuem coleta 

regular. Do montante total coletado, apenas 20% têm uma correta destinação final, para 

aterros sanitários, o remanescente é destinado a lixões ou aterros controlados. 

3.7.3 Estado do Pará 

O Estado do Pará é o segundo maior território do Brasil, ocupando aproximadamente 

15% do território nacional, localiza-se dentro da região Norte englobando uma região 
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heterogênea de 1.247.690 km2, possuindo uma população de 7.588.078 habitantes, 

correspondendo a 5.197.118 urbano o que equivale a 68% e 2.390.960 rural, o que equivale a 

32%, espalhadas em 12 regiões de integração (Figura 2) e totalizando 144 municípios (PARÁ, 

2010; IBGE, 2010). 

A subdivisão do Estado em Regiões de Integração (RI) aconteceu a partir do decreto 

estadual nº. 1.066, de 19 de junho de 2008, tendo como objetivo para a formulação e 

implementação de políticas públicas que pudessem abranger diversos setores (figura 2). 

Figura 2- Divisão regional do Estado do Pará em doze regiões de integração 

 

Fonte: PARÁ PEGIRS VOL 1 (2014); BRENCORP (2013) 

Esta divisão interna baseia-se em uns indicadores, como: população total, densidade 

demográfica, agrupamento de localidades, divisão de ICMS, renda per capta, acesso físico, 

utilização de energia elétrica, quantidade de leitos hospitalares, relação de desenvolvimento 

humano – IDH (PNUD, 2000), linhas de telefonia fixa, quantidade de alfabetização e 

elementos geopolíticos (IBGE, 2000). 

As informações reunidas têm origem em municípios polo, sendo cruzadas com 

informações secundárias da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (ABRELPE, 2011). O quantitativo de RSU gerado e coletado por RI e 

pelo Estado, pode ser estimado, distinguindo a população urbana da população total (PARÁ, 

2014). 

Na Tabela 4, pode-se observar uma importante participação de RSU gerado fora das 

sedes municipais e distritais, em localidades rurais, com a RI Rio Caetés, onde fica localizado 
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o município de Capanema, tendo a 4ª geração pela população rural, representando 32.6%, 

sendo também a 7ª região que mais gera Resíduos sólidos Urbanos por população total, 401.1 

ton./dia, e possuindo uma das mais altas quando se fala em população urbana, com 67.4%. 

Tabela 4- Estimativa da quantidade de RSU gerados pela população urbana e população 

rural, por região de integração e pelo Estado do Pará 

Região de integração 

Geração de RSU, pop 

urbana 

Geração de RSU, pop 

rural 

Geração RSU, pop 

total 

(t/dia) % (t/dia) % (t/dia) 

RI Araguaia 254.9 74.0 89.7 26.0 344.6 

RI Baixo Amazonas 376.7 72.9 140.3 27.0 517.0 

RI Rio Caetés 270.4 67.4 130.7 32.6 401.1 

RI Tapajós 122.8 71.3 49.3 28.7 172.1 

RI Carajás 460.0 86.6 71.0 13.4 531.0 

RI Guamá 369.2 75.4 120.3 24.6 489.5 

RI Lago Tucuruí 196.6 75.4 64.1 24.6 260.7 

RI Marajó 190.9 51.3 181.0 48.7 371.8 

RI Metropolitana 1,902.0 98.3 33.8 1.7 1,935.8 

RI Tocantins 319.0 55.2 259.1 44.8 578.1 

RI Xingu 212.6 70.0 91.1 30.0 303.7 

RI Rio Capim 276.5 64.0 155.4 36.0 431.9 

TOTAL Estado do Pará 4,958.5 78.2 1,378.8 21.8 6,337.3 

Fonte: Adaptado de PARÁ PERGIS VOL. 1, BRENCORP, (2012); ABRELPE, (2012); Ministério das 

Cidades,(2003). 

No mundo e principalmente no Brasil, cada vez mais a política de gestão integralizada 

dos resíduos sólidos está se difundindo, contudo, a sua aplicação na prática ainda é bastante 

restrita e a maioria das cidades trata essa questão de forma totalmente isolada 

(BRINGHENTI, 2004). 

A gestão integrada do lixo municipal é um agrupamento estruturado de práticas 

regulamentares, funcionais, financeiras e de planejamento que uma administração municipal 

desenvolve, baseada em padrões sanitários, ambientais e econômicos para que se possa 

coletar, tratar e acomodar o lixo da sua cidade (IPT/CEMPRE 2018, P. 3). 

Gerenciar lixo de forma integrada significa: 

● Sanear o município por meio de um conjunto de coleta e logística adequada e tratar o 

lixo usando tecnologias compatíveis com a realidade da cidade; 

● Possuir a consciência de que todas as ações e procedimentos envolvidos na gestão 

estão relacionados, atuando uns com os outros. Desta forma, um sistema de coleta mal 

planejado, torna caro o transporte; e uma logística ineficiente, gera prejuízos e 

reclamações e atinge ainda a destinação final do lixo; tratamentos planejados 
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incorretamente, não atingem os objetivos necessários, e disposições inadequadas 

causam grave impacto ao meio ambiente; 

● Assegurar destino que seja ambientalmente correto e garantido para o lixo; 

● Criar padrão de gerenciamento apropriado para o município, levando em conta que a 

quantidade e a qualidade do lixo produzido em um determinado local têm relação com 

a quantidade de pessoas e de suas particularidades socioeconômicas, culturais, do grau 

de urbanização e dos seus hábitos de consumo. 

A ação para a gestão de resíduos deve caminhar lado a lado com as metas 

estabelecidas para que se possa chegar até os objetivos demarcados pelo município. As 

literaturas têm mostrado que o caminho para mudanças nos sistemas de gerenciamento do lixo 

se faz por meio da evolução e não da revolução. Portanto, não se trata de definir se 

recuperação de recicláveis, compostagem, incineração ou aterro sanitário controlado é a 

melhor opção de gestão a utilizar. De um lado totalmente oposto a isso é necessário 

determinar em que situação se torna mais apropriado usar estas técnicas em conjunto ou não, 

e como seria melhor articulá-las. 

 

4. Considerações Finais ou Conclusão 

A partir do estudo desempenhado e das informações coletadas, chegou-se à conclusão 

de que o sistema integrado de coleta seletiva ainda apresenta alguns pontos a serem corrigidos 

tanto do ponto de vista técnico quanto econômico que devem ser retificados pelo poder 

público concomitante com a população, visando um meio ambiente sadio e equilibrado, e 

acima de tudo a preservação dos recursos naturais. 

Sendo assim, o comprometimento dos órgãos da administração pública e da sociedade, 

com o intuito de efetuar a coleta, a limpeza de seu território urbano, o tratamento e a 

acomodação final do lixo, ampliando assim a qualidade de vida das pessoas propiciando a 

organização e limpeza da cidade, devem levar em conta os atributos das fontes de produção, 

os tipos de cada resíduo e seu volume, para que possa ser dado a cada um deles o tratamento 

adequado e disposição final técnica ambientalmente correta e as particularidades, sociais, 

culturais e econômicas dos cidadãos, não deixando de lado as peculiaridades demográficas, 

climáticas e urbanas de cada local. 

Dessa forma, a reciclagem é uma alternativa de solução ambiental para o tratamento 

dos resíduos, diminuindo o consumo exacerbado dos recursos naturais, sendo assim é a 
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solução mais factível e ambientalmente correta para se destinar o lixo, pois com a crescente 

populacional no planeta, a produção de lixo só tende a aumentar, com isso sua armazenagem 

está se tornando cada vez mais difícil, visto que não há locais adequados para a concepção e 

inserção de lixões e aterros sanitários. A deficiência do aumento da quantidade coletada de 

resíduos sólidos no Brasil em geral, e no Norte, em particular, assim como busca alocar a 

maior parte dos resíduos coletados para os aterros sanitários, consistem em uma destinação 

apropriada. Logo, a implantação de ferramentas para a coleta seletiva, que possibilitem 

reciclar os materiais adequados, constitui um enorme desafio. 

À visto disso, a sociedade deve ter mudanças de atitudes que devem ser adotadas, por 

meio da educação ambiental, os progressos da tecnologia de recuperação de resíduos das 

indústrias, o comércio e os consumidores podem proporcionar o ajuste dos projetos de 

produtos e suas embalagens de acordo com o plano de redução e recuperação dos resíduos 

sólidos.  

Por isso, é esperado trabalho efetuado possa servir como uma ferramenta para 

informação e incentivo a toda a comunidade, a administração pública municipal e o governo 

estadual, para que seja implementada uma maneira correta de acondicionamento, coleta, 

gerenciamento e disposição final dos resíduos sólidos no Estado do Pará. 
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Resumo 

O presente trabalho objetivou fazer uma análise econômica do comportamento do mercado do açaí no 

contexto paraense nos anos de 1997 a 2018. Foram realizadas consultas no Sistema do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio do Sistema IBGE de Recuperação Automática 

(SIDRA) e para as análises dos dados utilizamos o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna 

(IGP-DI) e variáveis como: Quantidade produzida (t), valor da produção (R$) por toneladas, preço 

(R$) partindo da classificação de açaí cultivado manejado e o açaí extrativo, como assim são divididos 

pelo IBGE. As análises dos gráficos e tabelas mostraram que o Estado do Pará se destaca por ser o 

maior produtor de açaí do país. E que devido ao aumento expressivo da demanda do fruto, a produção 

vem aumentando ao longo dos anos. Os municípios que mais se destacam são Igarapé-miri, Portel e 

Abaetetuba. Em contrapartida, o extrativismo mostra-se insustentável com a demanda crescente do 

mercado. Logo, verifica-se que o açaí possui grande importância econômica e social no cenário 

internacional, nacional e regional. Por isso, é necessário investimento em pesquisas e políticas 

públicas de fortalecimento da cadeia produtiva do açaí no estado do Pará. 

 
Palavras-Chave: Produção de Euterpe oleracea Mart., Plantios, Extrativismo. 

 
Abstract 

This study aimed to make an economic analysis of the behavior of the açaí market in the Pará context 

from 1997 to 2018. Consultations were carried out in the System of the Brazilian Institute of 

Geography and Statistics (IBGE), through the IBGE Automatic Recovery System (SIDRA) ) and for 

data analysis we used the General Internal Availability Price Index (IGP-DI) and variables such as: 

Quantity produced (t), production value (R $) per ton, price (R $) based on the classification of 

cultivated managed açaí and extractive açaí, as they are divided by IBGE. The analysis of the graphs 

and tables showed that the State of Pará stands out for being the largest açaí producer in the country. 

And that due to the expressive increase in the demand for the fruit, production has been increasing 

over the years. The municipalitiesthat stand out themost are Igarapé-miri, Portel and Abaetetuba.In 

mailto:/leticianegrao.floresta@gmail.com


 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
 

ISBN: 978-65-87415-14-7 
 
 

 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1048 

contrast, extractionisunsustainable with the growing market demand. Therefore, it appears that açaí 

has great economic and social importance in the international, national and regional scenario. 

Therefore, investment in research and public policies is necessary to strengthen the açaí production 

chain in the state of Pará. 

 
Keywords: Production of Euterpe oleracea Mart., Plantations, Extraction. 

 

1. Introdução 

A fruticultura é a atividade que apresenta o maior potencial de distribuição de renda 

para a população, por envolver milhares de pequenos produtores, além das indústrias 

processadoras (NOGUEIRA; SANTANA, 2011). A Região Amazônica, de acordo com 

Nascente e Rosa Neto (2005), produz vários tipos de frutas nativas, destacando-se entre elas o 

açaí. 

A palmeira Euterpe oleracea Mart., conhecida como açaizeiro, é uma palmeira 

tropical nativa da Amazônia Brasileira, e pode ser considerada como a palmeira de maior 

importância econômica, social e cultural da região Norte do Brasil (QUEIROZ; MELEM 

JÚNIOR, 2001). Os açaizeiros existem em ocorrências naturais no estuário amazônico, 

estimada em mais de um milhão de hectares, que sofrem inundação diária por força das 

marés, outros habitam as margens de rios e igarapés na mesorregião do Nordeste Paraense 

(NOGUEIRA; HOMMA, 2014). 

Culturalmente o açaí é o principal alimento de grande parcela das famílias ribeirinhas 

e das famílias de baixa renda dos centros urbanos das cidades do Pará, que o consomem, 

diariamente, com farinha seca, tapioca, charque, peixe ou camarão (SOUZA; LEMOS, 2008; 

SANTANA; GOMES, 2005; SANTANA; COSTA, 2008). Isso evidencia o padrão cultural do 

―povo paraense‖, que possui o hábito de consumir diariamente o vinho de açaí, 

principalmente as famílias do interior do Estado, que, mesmo com preços sazonais, insistem 

em manter o fruto em sua dieta alimentar (NOGUEIRA et al., 2013). 

O açaí é um dos principais produtos da economia amazônica e as principais 

agroindústrias de beneficiamento do fruto encontram-se no nordeste paraense, e se tratando do 

mercado local a demanda de açaí vem crescendo entre os consumidores com maior nível de 

renda, o que está diretamente ligado as questões culturais e, principalmente, estética e saúde 

em função das propriedades rejuvenescedoras (GALEÃO, 2017; SILVA, 2006). Além do 

mercado local, o açaí também tem sido demandado por outras regiões do país como, São 

Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal, são as quatro unidades da federação 

que mais consomem o açaí (GALEÃO, 2017). 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
 

ISBN: 978-65-87415-14-7 
 
 

 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1049 

Enfatiza-se que os grandes volumes são exportados para os principais mercados 

consumidores internacionais do NAFTA, União Europeia, Tigres Asiáticos e MERCOSUL, 

países como Japão e Estados Unidos já somam os maiores consumidores da poupa do fruto 

(GALEÃO, 2017; HOMMA, 2001; FALESI et al., 2010). Dados do IBGE calculam que o 

valor da produção de açaí no Brasil em 2013 foi de R$ 409,7 milhões, relativos a 202 mil 

toneladas do fruto (IBGE, 2013). 

O crescimento da demanda do fruto de açaí provocou grande interesse no manejo de 

açaizeiros nas áreas de várzeas e no plantio em áreas de terra firme, o maior interesse por 

parte dos produtores rurais, tem em vista o aumento da demanda causado pela abertura de 

novos mercados. Além de que, maiores investimentos estão sendo realizados em áreas 

plantadas, conforme dados do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal 

Sustentável do Estado do Amazonas (IDAM), a produção do açaí de cultivo em 2014 ocupou 

2,9 mil hectares, com uma produção de 372,9 mil sacas de 50 quilos (18,7 mil toneladas), a 

área plantada subiu para 3,8 mil hectares, e a produção atingiu 522,7 mil sacas (26 mil 

toneladas). 

É evidente que a produção de açaí está evoluindo mais fortemente em função da 

produção do açaí manejado, que incrementa a produção das áreas dos açaizais que, antes da 

década de 2000, destinavam-se quase exclusivamente ao extrativismo e, mais recentemente, à 

incorporação de áreas plantadas de açaí em terra firme, porém mesmo com o aumento de 

tecnologias e estratégias empregadas no cultivo do açaí, a oferta do produto evoluiu em nível 

inferior a sua demanda o que vem a ser uma preocupação no que tange a economia do estado, 

necessitando, portanto de estratégias eficazes que venham suprir esse novo modelo de 

mercado do fruto que se apresenta.   

Partindo do presente pressuposto, o objetivo do trabalho é realizar uma análise 

econômica do comportamento do mercado do açaí no contexto paraense durante os anos de 

1997 a 2018. 

 

2. Metodologia 

A metodologia empregada foi por meio de consultas no Sistema do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA) no 

período de 1997 a 2018 para obtenção dos dados referentes ao açaí no estado do Pará, para as 

análises dos dados utilizamos o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna (IGP-DI) e 

variáveis como: Quantidade produzida (t), valor da produção (R$/toneladas), preço (R$) 
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partindo da classificação de açaí cultivado manejado e o açaí extrativo, como assim são 

divididos pelo IBGE.  

Base de formulas utilizadas para os cálculos: 

● Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual (TGC %): 

 

 

● Para os valores de ―b‖ calculou-se a taxa geométrica de crescimento pela 

fórmula: 

 

 

● Taxa de Variação (TV%) 

 

 

 

 

3. Resultados/Discussões 

3.1 Análise da conjuntura do Mercado 

3.1.1 Panorama Internacional 

De acordo com o Conselho Nacional de Abastecimento (CONAB), em 2017 o açaí 

ficou em 3º lugar entre as frutas mais produzidas no Brasil. No mercado internacional, a rota 

do açaí tem chegado a quase todos os continentes e sua movimentação financeira acompanha 

essa dimensão. Em 2005, essas exportações tiveram por destino apenas seis países (Estados 

Unidos, Japão, Austrália, França. Alemanha e Nova Zelândia). Porém, em 2016, esse número 

subiu para 33º, por várias razões, entre as quais se destacam: do lado da demanda, as 

qualidades do produto, especialmente, ―como fonte natural de energia e combate ao 

envelhecimento‖ (CONAB, 2015) e, do lado da oferta, sob o estímulo da elevação do valor 

(US$ FOB) por tonelada e melhorias no processo produtivo pela implantação de novas 

tecnologias, que promoveram o aumento da produção. 

Atualmente, o principal comprador de açaí do Brasil é o Estados Unidos. Cerca de 

77% do total exportado vai para as indústrias de processamento norte americanas. Sendo 

responsável por 40% do consumo total, com mais de 20 mil toneladas, algo em torno de US$ 

2,7 milhões. Logo em seguida, vêm o Japão e Austrália com 236 e 194 toneladas, 

respectivamente, e juntos movimentaram por volta de US$ 1,5 milhões (CONAB, 2019). Os 

𝑙𝑜𝑔𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑇 

𝑒𝐿𝑜𝑔𝑏 = 1 +  𝑒 𝐿𝑜𝑔𝑏−1) 𝑥 100 

TV = ((
𝑉𝑎𝑟𝑖 á𝑣𝑒𝑙  𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑟𝑖 á𝑣𝑒𝑙  𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
) − 1) 𝑥 100 
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mercados norte-americano e japonês são o destino de 90% das exportações de açaí. Os outros 

10% são comprados pela Austrália, Alemanha, Bélgica, Cingapura, França, China, Países 

Baixos (Holanda) e Portugal (MAPA, 2016).  

Apesar do aumento da demanda do açaí no mercando internacional, em 2018, a 

Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA) registrou queda de 20% na 

movimentação, ultrapassando timidamente os US$ 7 milhões, quase dois milhões a menos 

que em 2017. A quantidade de toneladas exportadas também teve baixa de 15%. Um dos 

motivos, segundo o Sindicato das Indústrias de Frutas e Derivados do Pará (SINDIFRUTAS), 

foi a paralisação dos caminhoneiros que assolou o país durante nove dias em 2018. 

O número de países demandantes tende a se expandir, conforme expectativa de 

empresas exportadoras do produto como a Frooty Açaí e a Amaçaí, com atuação nos Estados 

Unidos e países da Europa. Também, alguns países da Ásia já foram alcançados pelo açaí 

paraense (BENTES; HOMMA; SANTOS, 2017). A FIEPA alerta que, para ganhar novos 

mercados, as empresas devem ter cuidado com relação às certificações internacionais para 

alimentos e bebidas. "Existem, por exemplo, o certificado fitossanitário, certificado do norte-

americano FDA e certificado para a União Europeia, essenciais para evitar qualquer problema 

com as autoridades fiscalizadoras dos países compradores de alimentos e bebidas", avisou a 

economista Cassandra Lobato, coordenadora do CIN. 

 

3.1.2. Panorama Nacional e Regional 

No Brasil, em termos quantitativos, a produção do açaí cresceu de forma tendencial 

positiva, em 1997 a produção foi de pouco mais de 100 mil toneladas e, em 2018,conseguiu 

alcançar quase 1,5 milhões de toneladas. Pela pesquisa, observa-se que existe um crescimento 

do mercado do açaí em certos municípios paraenses e outras regiões do Brasil, bem como a 

diminuição da extração do fruto do açaí em outros municípios da região nordeste paraense. O 

crescimento observado na oferta do produto é devido a mudança no modo de produção, se 

antes o método extrativo ditava o mercado, hoje com plantios e principalmente a tecnologias 

empregas no que tange ao melhoramento e técnicas de manejo, politicas publicas voltada para 

a cadeia produtiva, são responsáveis por esse salto que a produção deu a partir de 2014. Esse 

crescimento teve um efeito positivo no que diz respeito à redução da pressão sobre o 

ecossistema de várzea evitando sua transformação em bosques homogêneos (HOMMA, 

2014). 
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Segundo o IBGE, houve um aumento vertiginoso na produção do fruto do açaí oriundo 

de produção cultivada, superando e muito a produção extrativista. O gráfico abaixo traz a 

comparação da produção de açaí extrativista e cultivado no estado do Pará entre 1997 a 2018, 

abordagem feita nos últimos vinte anos da produção extrativista e nos últimos quatro anos da 

produção cultivada. 

 

Figura 1 - Produção (t) extrativista e cultivada dos principais estados produtores de açaí nos anos de 

1997 a 2018. Autores-IBGE-PEVS-PAM, 2019. 

Como podemos observar na (Figura 1), a produção cultivada nos últimos quatro anos, 

superou a produção extrativista, o que poderia justificar esse comportamento está 

intrinsecamente ligado às mudanças que o comercio de açaí no estado do Pará vem sofrendo 

nos últimos anos, o reconhecimento do açaí como fruta de expressão econômica já avança as 

fronteiras da Amazônia, sendo comercializado em grandes capitais de estados brasileiros nas 

variadas formas (sorvetes, picolés, alimento energético, acompanhado de outras frutas e 

cereais, bebida energética, geleias, etc.) (RIBEIRO, 2019). Essa expansão comercial faz com 

que o estado do Pará aumente em grande escala sua produção, visando atender as demandas 

dos mais variados mercados consumidores.  

No que se refere ao estudo do comportamento do preço e produção do açaí entre os 

anos de 1997 a 2018 no estado do Pará (Figura 2) verifica-se que o menor preço da série foi 

de R$ 1.235,05/tonelada, em 2003, e o maior R$3.661,61/tonelada em 2013. Essa variação no 

preço é esperada, pois é a variável que mais sofre em relação a outros fatores, incluindo a 

renda do consumidor, produtos substitutos e produtos complementares. 
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Figura 2 - Relação da Produção (t) e Preço (R$) do açaí extrativista no Brasil entre os anos de 1997 a 

2018 Autores-IBGE-PEVS-PAM, 2019. 

Segundo Homma e Santana (2009), a nova dinâmica do mercado do açaí, tanto em 

nível local, quanto nacional e internacional, tem-se caracterizado por uma demanda crescente 

e superior à oferta, o que pressiona os preços, sobretudo com o aumento das exportações, que 

passaram de US$ 1,04 milhão, em 2002, para US$ 24,0 milhões, em 2009. 

Observa-se um salto na produção e preço do açaí extrativista a partir de 2014 (Figura 

2), devido ao aumento da procura do produto consequência da descoberta de suas 

propriedades energéticas e nutricionais e sua expansão no mercado. De acordo com Santana e 

Costa (2006), o açaí se transformou em um bem de luxo, consumido pelas camadas da 

população de maior renda, em função da qualidade, agregação de valor e adequação do 

produto ao novo hábito de consumo em nichos de mercados específicos em todo Brasil. 

Devido à flutuação do preço do açaí no mercado paraense, o Governo Federal, na safra 

de 2009/2010, incluiu o açaí na pauta da Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), 

com a finalidade de garantir estabilidade à renda dos extrativistas, diante das oscilações dos 

preços de mercado. Assim, foi autorizado pelo Conselho Monetário, o reajuste no preço 

mínimo do açaí (fruto), para R$ 0,83 por kg do produto, a partir de 2011 (NOGUEIRA et al, 

2013). 

Na teoria de mercado, estuda-se o comportamento de variação à medida que o preço 

unitário do produto sofre alteração, entre a curva de demanda e oferta. A variável relativa ao 
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preço do açaí mostra como o consumidor está disposto a adquirir um produto por um 

determinado preço, resultado da produção e comercialização do açaí fruto.  

Outro ponto a considerar quanto os fatores que afetam esta variação, é quando o açaí 

está na fase da entressafra o seu preço aumenta. Logo, aqueles consumidores do açaí que em 

média são de baixa renda, ou deixam de comprar, ou procuram um produto substituto, como a 

bacaba ou o vinho de miriti.  

O consumo dos produtos advindos do açaí não se restringe aos estados de sua 

ocorrência natural. Dessa maneira, a crescente demanda pelo fruto resultou na necessidade de 

alcançar maiores produções, afetando diretamente o preço do produto (Figura 3). 

 

Figura 3 – Produção (t) e preço (R$) do açaí cultivado no Brasil entre os anos de 2015 a 2018; Autores-

IBGE-PEVS-PAM, 2019.  

O açaí cultivado no Brasil no ano de 2015 apresentou um preço maior, no entanto, nos 

anos subsequentes houve uma queda nos preços. Percebeu-se que a produção de açaí está 

evoluindo mais fortemente em função da produção do açaí manejado, que incrementa a 

produção das áreas dos açaizais que, antes da década de 2000, destinavam-se quase 

exclusivamente ao extrativismo e, mais recentemente, à incorporação de áreas plantadas de 

açaí em terra firme, com e sem a tecnologia de irrigação que, em 2006, registraram 74.730 

hectares (NOGUEIRA et al, 2015). 

Também foi realizado o levantamento dos municípios especializados na produção de 

açaí extrativista e cultivado, conforme mostram as tabelas a seguir os dados resumidos, com 

suas respectivas variáveis. 

Tabela 1 - Percentagem da produção dos 10 Municípios especializados na produção de açaí cultivado no estado 

do Pará no ano de 2018. IBGE-PEVS, 2019. 
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Tabela 2: Percentagem da produção dos 10 Municípios especializados na produção de açaí extrativista no estado 

do Pará no ano de 2018. IBGE-PEVS, 2019. 

 

A Pesquisa Agrícola Municipal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) aponta que os 20 municípios que mais produzem açaí no País são paraenses, com 

destaque para Igarapé-Miri, o maior produtor do mundo, com 400 mil toneladas e 26,5% da 

produção nacional (IBGE, 2016). 

Quase toda a produção de açaí do país ainda se concentra na região norte, sendo 

apenas o Pará responsável por 95,3% da produção nacional de açaí cultivado e 66,7% da 

produção extrativa (Tabela 2). Quando se trata de açaí extrativo, observa-se um aumento de 

1,09 % na produção, e o açaí cultivado apresentou crescimento de 13,37 % na produção do 

estado no período analisado. A proporção entre o açaí extrativo e o cultivado nos principais 

estados produtores no ano de 2018 é de 12,8% para 87,2%, evidenciando o aumento 

sistemático do fruto cultivado em relação ao extrativo nos últimos anos. 

Local Produção (t) (%) Brasil (%) Pará 

Brasil 1.510.022 100 - 

Pará 1.439.249 95,3 100 

Igarapé Miri (PA) 400.000,00 26,5 27,8 

Portel (PA) 230.000,00 15,2 16,0 

Abaetetuba (PA) 109.200,00 7,2 7,6 

Cametá (PA) 105.840,00 7,0 7,4 

Breves (PA) 60.000,00 4,0 4,2 

Barcarena (PA) 56.000,00 3,7 3,9 

Santa Izabel do Pará (PA) 50.000,00 3,3 3,5 

Bujaru (PA) 49.600,00 3,3 3,4 

Acará (PA) 42.469,00 2,8 3,0 

São Sebastião da Boa Vista (PA) 28.000,00 1,9 1,9 

 

Local Produção (t) (%) Brasil (%) Pará 

Brasil 221.646,00 100 - 

Pará 147.730,00 66,7 100 

Limoeiro do Ajuru (PA) 41.000,00 18,5 27,8 

Oeiras do Pará (PA) 26.000,00 11,7 17,6 

Afuá (PA) 9.250,00 4,2 6,3 

Mocajuba (PA) 8.100,00 3,7 5,5 

Muaná (PA) 7.260,00 3,3 4,9 

Inhangapi (PA) 7.000,00 3,2 4,7 

São Sebastião da Boa Vista (PA) 6.852,00 3,1 4,6 

Ponta de Pedras (PA) 6.250,00 2,8 4,2 

Magalhães Barata (PA) 4.000,00 1,8 2,7 

São Domingos do Capim (PA) 4.000,00 1,8 2,7 
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É importante ressaltar que o IBGE é órgão responsável pela coleta e geração das 

informações sobre a cadeia do açaí e agrupa os dados em duas categorias, açaí cultivado e 

extrativo, sendo que as produções obtidas por meio de lavouras irrigadas e as provenientes de 

açaizais nativos, porém manejados, são ambas enquadradas como produções cultivadas, não 

havendo qualquer diferenciação na base de dados entre elas, e a produção extrativa refere-se 

somente à coleta de frutos das palmeiras sem qualquer intervenção do homem na área.  

O termo extrativismo tem diferenciadas semióticas, conforme os autores que o 

utilizam. Homma (2014), Mota et al. (2011) e Witkoski (2007), por exemplo, abordam o 

termo como uma forma utilizado para designar atividades de extração e coleta de produtos 

encontrados na natureza (não cultivados), sejam elas predatórias ou não, voltadas para trocas 

econômicas ou simbólicas ou para o consumo familiar. Em outra perspectiva menos produtiva 

e mais cultural outros autores defendem que, o extrativismo não pode ser analisado somente a 

partir da perspectiva econômica, uma vez que a atividade extrativista faz parte da 

conformação da vida social, ou seja, não se refere apenas à gestão dos recursos naturais e ao 

uso da biodiversidade, mas também sobre o conhecimento tradicional dos povos e 

populações, pondo em relevo o papel dos mesmos para a conservação ambiental (REGO, 

1999; PORTO-GONÇALVES, 2001). 

Neste contexto, a prática do manejo em açaizais é uma atividade tradicional das 

populações ribeirinhas extrativistas, pois além de estar presente há muito tempo em convívio 

com esses atores locais. O açaí é a espécie mais abundante e que fornece a sustentabilidade 

familiar (JARDIM E ANDERSON, 1987). Visto ainda como uma atividade típica da 

agricultura familiar que demanda de mão de obra e exige, sobremaneira nos maciços de 

igarapés, muita habilidade para o manejo e colheita dos frutos (BRASIL, 2006). Contudo, o 

manejo do açaí está relacionado a um conjunto de técnicas específicas, cujo principal objetivo 

é aprimorar o cultivo do fruto almejando o aumento da produtividade (MORAES NEVES et 

al 2014; ROGEZ, 2000). 

Ressalta-se a importância sobre a compreensão do que vem a ser, de fato, o 

extrativismo para que as possibilidades de desenvolvimento da atividadesejam pensadas sob 

diversas óticas coerentes com as distintas realidades. Portanto, ao classificar a produção 

extrativa sem qualquer intervenção pode significar um equívoco na base de dados e por isso, é 

de fundamental importância que fique claro a definição e diferenciação do que vem a ser a 

produção de açaí cultivado sob o manejo e do extrativo, pois dependendo do percentual de 

produção manejado e irrigado tanto em áreas de várzea como em terra firme que compõem a 
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categoria de cultivado, o contexto no qual está inserido o mercado de açaí será divergente 

(CONAB, 2019). 

 

4. Considerações Finais 

É notório que a produção do açaí cultivado alavancou nos últimos quatros anos, 

incentivados por muitas políticas sociais, econômicas e pela pesquisa. Quando comparada 

com a produção extrativa há uma expressiva divergência numérica ou produtiva. Também é 

observado que apesar dos investimentos para suprir a procura do açaí, nos períodos tanto da 

safra como na entressafra, os preços pagos pelos consumidores locais ainda são altos. Através 

da análise gráfica, é possível perceptível que a produção do açaí, adquire um alto nível de 

importância para a economia regional do estado paraense. Assim, é necessário destacar a 

relevância de pesquisas que sejam capazes de colaborar com a minimização dos problemas 

que afetam a cadeia de produtiva do açaí, os plantios, nesse contexto, vêm a ser uma 

alternativa promissora e ainda um caminho necessário para promover a democratização e 

valoração desse recurso a fim de que se consiga alcançar amplamente o mercado, aumentando 

a produtividade e atendendo a demanda crescente. 
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Área Temática V: Meio Ambiente, Recursos Florestais e Recursos Pesqueiros 

 

Modalidade: Artigo Científico 

 

RESUMO: Atualmente na sociedade muito tem se falado sobre a evolução da sustentabilidade no 

meio empresarial, com isso a necessidade de divulgação das informações ambientais se torna cada vez 

maior, principalmente para as empresas que desenvolvem atividades de alto potencial poluidor. Sendo 

assim, o objetivo é verificar a relação das empresas de alto potencial poluidor e o ISE das empresas 

listadas na B3. Essa análise será realizada por meio dos cálculos de 3 índices de desempenho, que são 

a lucratividade, liquidez geral e o endividamento. Na pesquisa foram analisadas 74 empresas com alto 

potencial poluidor das quais 5 delas possuem o ISE. Para alcançar o objetivo dessa pesquisa, utilizou-

se dados coletados através do site da bolsa de valores, informações essas que foram utilizadas para a 

determinação da amostra, para delimitação da carteira referente ao ano de 2018 do índice de 

sustentabilidade empresarial e identificação das demonstrações contábeis do mesmo ano das empresas 

de alto potencial poluidor. Pode-se perceber que o resultado apresentado na relação entre o ISE e os 

índices analisados não apontaram uma relação direta do índice com o desempenho econômico das 

entidades. 

 

Palavras-chaves: Índice de sustentabilidade empresarial, alto potencial poluidor, índice de 

desempenho. 

 

ABSTRACT: Currently in society a lot has been said about the evolution of sustainability in the 

business environment, with this the need for disclosure of environmental information is increasing, 

especially for companies that develop activities with high polluting potential. Thus, the objective is to 

verify whether companies with high pollutant potential that have ISE have better performance 

indicators. This analysis will be performed by calculating 3 performance indices, which are 

profitability, general liquidity and indebtedness. In the survey 74 companies with high polluting 

potential were analyzed, of which 5 have ISE. To achieve the objective of this research, data collected 

through the stock exchange website were used, which information was used to determine the sample, 

to delimit the 2018 portfolio of the corporate sustainability index and to identify the financial 

statements. of the same year of high polluting companies. It can be seen that the result presented in the 

relationship between the ISE and the analyzed indices did not indicate a direct relation of the index 

with the economic performance of the entities. 

 

Keywords: Index of corporate sustainability, high pollutant potential, performance index. 
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1. Introdução 

Em 1972 houve a primeira conferência da ONU, uma reunião entre representantes de 

113 países, para discutir o nível de consumo mundial dos recursos naturais e os riscos a 

qualidade da vida humana.  Assim em 1987 foi publicado um documento chamado ―Relatório 

de Brundtland‖, como resultado dos assuntos discutidos na conferência, trazendo consigo o 

conceito de desenvolvimento sustentável, com a ideia de atender as necessidades presentes 

sem comprometer a geração futura, tornando cada vez mais necessário o conceito de 

sustentabilidade (OLIVEIRA et al, 2014). 

No cenário empresarial a sustentabilidade vem se destacando junto à gestão ambiental, 

pois o número de consumidores que exigem essas ações e posicionamentos sustentáveis vem 

crescendo no Brasil (EQUIPE AKATU, 2018). Esse crescimento resultou em uma maior 

demanda por transparência nas informações ambientais. Para atender essa nova busca de 

informações, o mercado financeiro criou o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) que 

tem como objetivo gerar um reconhecimento para as empresas que atuam de forma 

sustentável trazendo benefícios e incentivos às práticas sustentáveis, visto que, para as 

organizações negociadas em bolsa, é um índice que gera a agregação de valor (EIDT; 

COLTRE, 2018). 

Com o aumento da demanda por informações socioambientais, as empresas com um 

alto potencial poluidor da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) possuem uma maior cobrança referente 

às questões ambientais (TANNURI; BELLEN, 2014), onde essas empresas devem realizar 

mais ações positivas na relação empresa-meio ambiente, validando essas práticas por meio de 

determinantes como ISE e o disclosure
2
 ambiental, dado que essas empresas buscam justificar 

suas ações através desse processo, para atender as expectativas dos stakeholders
3
 (VIANA; 

CRISÓSTOMO, 2016). 

Diante dessa necessidade buscamos entender qual a relação dessas informações nos 

índices econômicos dessas empresas. O objetivo e verificar a relação entre empresas de alto 

potencialmente poluidor e o ISE das empresas listadas na B3. Essa analise vai ocorrer através 

dos cálculos de 3 índices que são a lucratividade, liquidez e o endividamento das empresas de 

alto potencial poluidor. 

Do ponto de vista metodológico, esta pesquisa caracteriza-se como descritiva, para 

isso foram reunidas informações quantitativas das empresas listadas na bolsa de valores no 

                                                           
2
Disclosure: É a divulgação de informações relevantes das empresas para clientes, fornecedores, acionista. 

3
 Stakeholders: São as partes interessadas, ou seja, pessoas interessadas em um determinado objeto ou assunto. 
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ano de 2018, com intuito de abordar, mediante o disclosureambiental das empresas altamente 

poluidoras da B3, a relação entre o ISE, a lucratividade, o endividamento e a liquidez. 

Nessa perspectiva, o estudo se justifica pela importância da evidenciação das 

informações socioambientais através do disclosure ambiental para as empresas que possuem 

um alto potencial poluidor e que compõem o mercado de capital, observando a influência do 

ISE em seu desempenho econômico-financeiro. 

 

2. Metodologia 

2.1 Seleção das Empresas 

O critério de seleção se deu por meio da classificação das empresas de capital aberto 

que possuem ações negociadas no site da B3. Na primeira seleção foram constatadas um total 

de 422 empresas listadas na B3, onde após esse processo, foram verificados os setores e 

atividades de cada empresa listada na B3 por meio de seus CNPJs, comparando as 

informações juntamente com a Receita Federal, obtendo, dessa forma, a Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) das empresas, confirmando as atividades 

principais e secundarias de forma confiável para uma melhor análise dos dados. 

Em seguida, comparou-se o CNAE com a tabela CTF/APP anexo da instrução 

normativa nº 6, 15 março de 2013 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), no 

qual regulamenta-se o critério de classificação das atividades de alto potencial poluidor. Após 

essa análise, obteve-se a amostra objetivo da análise composta por 74 empresas classificadas 

como alto potencial poluidor, onde elas foram consultadas na carteira 2018 do índice de 

sustentabilidade empresarial das quais 5 tinham ISE. Abaixo segue a tabela de seleção das 

empresas: 

Seleção das empresas 

Empresas listadas na B3 Empresas de auto potencial 

poluidor 

 Empresas com ISE 

422 74 5 

 

2.2 Análise das demonstrações financeiras  

Após a definição dos critérios das 74 empresas a serem avaliadas em que apenas 5 

possuem o ISE, levou-se em consideração as demonstrações das mesmas divulgadas em seus 

respectivos relatórios anuais de 2018, destacando as informações quantitativas necessárias 
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para o cálculo dos indicadores, onde foram  tabelados e realizados os cálculos dos três índices 

apontados na pesquisa, são eles:  o índice de  lucratividade, o índice de liquidez geral e o 

índice de endividamento geral, afim de analisar e verificar se as empresas de alto potencial 

poluidor e que possuem o ISE tem um melhor desempenho.  

Os índices são encontrados por meio das fórmulas, onde a liquidez geral representa a 

proporção do ativo circulante somado ao realizável a longo prazo sobre o capital de terceiros 

que é composto pelo passivo circulante e não circulante.  

A lucratividade representa quanto da receita liquida da empresa compõe o lucro 

líquido através da proporção entre o lucro líquido e a receita total, obtendo um resultado que 

foi colocado em percentual.  

O endividamento reflete o quanto do ativo da empresa é derivado de recursos de 

terceiros, ou seja, quanto do capital da empresa é comprometido com terceiros, através 

proporção entre o capital de terceiros e ativo total, onde o resultado foi transformado em 

percentual.  

Realizado os cálculos dos indicadores, foram elaborados gráficos onde os índices de 

lucratividade e o de liquidez foram alocados do menor para o maior e o de endividamento do 

maior para o menor, Para cada analise de indicador foram gerados 2 gráficos um das empresas 

com alto potencial poluidor sem ISE e o outro com empresas de alto potencial poluidor com 

ISE, a fim de comparar o nível de satisfação e eficiência dos índices de acordo com grupos, 

pelo qual foram divididos em faixas de resultados em grupos.  

 

3. Resultados/Discussões 

A análise dos dados deu-se através de avaliações quantitativas das empresas que 

possuem um alto potencial poluidor, ou seja, possuem um nível de agressão maior ao meio 

ambiente e se as mesmas desenvolvem uma performance melhor diante dos resultados 

apresentados pelos indicadores econômicos no mercado financeiro, que se tornou um mercado 

atualizado e atento as demandas socias e ambientais como já descrito durante o estudo, 

objetivando através de uma pesquisa descritiva o comportamento dos resultados gerados pelos 

indicadores de desempenho das empresas que possuem ISE, obtendo desse modo uma 

preferência dos investidores, analisando se a opção escolhida possui um impacto no 

desenvolvimento econômico das entidades. 

Para melhor entendimento dos resultados este tópico foi dividido em três partes, com o 

objetivo de proporcionar uma análise individual dos índices de liquidez geral, lucratividade e 
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endividamento. Após a análise individual correlacionamos os três índices afim de comparar o 

desempenho dos mesmos nas empresas de alto potencial poluidor (APP), que possuem o ISE 

e que não possuem ISE.  

 

3.1 Índice de liquidez geral  

Neste tópico vamos discorrer sobre a análise do índice de liquidez geral das empresas 

de alto potencial poluidor (APP) listadas na B3, onde se observou que grande parte das 

empresas de alto potencial poluidor que não possuem o ISE apresentaram um bom 

desempenho diante do índice de liquidez geral, no entanto as empresas potencialmente 

poluidoras que possuem o ISE apresentam resultados não satisfatórios quando analisado o 

índice em questão como demonstrado nos gráficos a seguir. 

  

  
Fonte: Dos Autores, 2019. Fonte: Dos Autores, 2019. 

 

 

O gráfico 1 apresenta 69 empresas de alto potencial poluidor (APP) que não possuem 

o ISE, no qual  52% dessas empresas dispõe índices de liquidez geral não satisfatórios, ou 

seja, inferior a 1, isso significa que se essas entidades liquidarem todo seu ativo circulante e 

realizável a longo prazo  não conseguirão realizar suas obrigações com terceiros 

integralmente, em contra partida  23% possuem índices considerados satisfatórios, ou seja, 

acima de 1 e os 25% restante possuem índices totalmente satisfatórios, que excedem a 

liquidez padrão.  

Para as empresas de alto potencial poluidor que possuem o ISE, o índice de liquidez 

geral não se apresenta como uma característica positiva, como podemos ver no gráfico 2, 

todas as empresas apresentam índices insatisfatórios, demonstrando a incapacidade das 

mesmas em liquidarem suas obrigações com terceiros, mesmo que elas consigam vender todo 
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Gráfico 2: Liquidez geral das 

empresas APP que possuem  ISE

Índice de 0,00 

A 0,99

Índice de 1,00 

A 2,00

Índice acima 

de 2,00



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
 

ISBN: 978-65-87415-14-7 
 
 

 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1064 

seu ativo circulante e ativo realizável a longo prazo, os mesmos não seriam suficientes para 

eliminar essas dívidas.  

Percebe-se que o ISE não apresenta uma relação direta com resultados mais 

satisfatórios para a empresa, mas sim com os resultados não satisfatório, talvez por que estas 

empresas têm uma maior necessidade de capital de terceiros, que podem estar relacionados às 

adequações sustentáveis, que se fazem necessárias para empresas que possuem metas 

socioambientais.  

 

3.2 Lucratividade  

No âmbito da lucratividade as empresas potencialmente poluidoras listadas na B3 

apresentam em sua maioria bons índices de lucratividade, no entanto o grupo de empresas que 

apresenta uma maior diversidade perante o índice e o de empresas APP são as que não 

possuem o ISE.  

 

 

Fonte: Dos Autores, 2019 

 

Fonte: Dos Autores, 2019 

 

O gráfico 3 representa a lucratividade das empresas de alto potencial poluidor sem 

ISE, onde 71% das 69 empresas que compõem o grupo possuem percentuais positivos, nas 

quais 41% possuem boas lucratividades e 30% apresentam resultados excelentes. Apenas 29% 

delas demonstram resultados negativos, ou seja, empresas que tiveram prejuízo, portanto 

podemos perceber que as empresas de alto potencial poluidor que não possuem o ISE 

apresentam de modo geral um bom desempenho referente ao ganho dessas empresas sobre 

suas atividades. 
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O gráfico 4 elucida a lucratividade das empresas de alto potencial poluidor que 

possuem o ISE, onde 40% apresentam índices considerados satisfatórios para as empresas e 

60% apresentam índices excelentes, o que demonstra um bom desempenho e uma estabilidade 

para essas empresas diante da lucratividade, essa estabilidade da lucratividade pode se 

justificar pelo fato dessas empresas desenvolverem projetos e ações que geram benéficos 

comerciais, como a preferência diante dos concorrentes.  

Se realizarmos um comparativo entre os dois grupos a maioria das empresas apresenta 

bons índices de lucratividade, contudo algumas empresas que não possuem o índice de 

sustentabilidade empresarial e desenvolvem atividades que geram riscos ambientais para a 

população apresentam índices negativos de lucratividade, o que pode ocorrer pelo fato dessas 

empresas necessitarem de novos projetos ou ações que melhorem suas imagens diante dos 

consumidores, melhorando assim a demanda sobre essas empresas.  

Para Vital, Cavalcanti, Dalló, Moritz, Costa (2009) o índice de sustentabilidade 

empresarial não garante grandes níveis de lucro quando analisados a curto prazo, mas sim, 

que as adequações socioambientais realizadas pelas empresas que possuem o ISE, com o 

objetivo de atender as atuais demandas socias e ambientais possibilitaram maiores níveis de 

lucro ao longo prazo, já que a sociedade está ficando cada vez mais atenta as questões 

discutidas pelo índice.  

 

3.3 Endividamento  

Os resultados referentes ao endividamento das empresas de alto potencial poluidor 

listadas na B3 se demonstraram positivos, onde a maioria das empresas apresentam 

endividamento igual ou menor a 30%, porém quando analisamos as empresas de APP que não 

possuem o ISE surge uma minoria com altos níveis de endividamento, como demonstrado 

abaixo.  
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Fonte: Dos Autores, 2019 

 

Fonte: Dos Autores, 2019 

 

O gráfico 5 nos demostra o endividamento das empresas de alto potencial poluidor que 

não possuem o ISE, onde 80% das empresas  possui um índice de endividamento abaixo de 

30% que representa um fator positivo, pois quanto menor o índice menor e a participação de 

capital de terceiros nos recursos daquela empresa, contudo 20% das empresas que compõem 

esse grupo apresentam índices altos, ou seja, empresas que possuem mais que 30% dos seus 

recursos oriundos de terceiros o que pode representar uma maior dependência de recurso de 

terceiros.  

No gráfico 6 temos as empresas de alto potencial poluidor que possuem o ISE, onde 

em todas as empresas apresentam índices de endividamento abaixo de 30%, o que representa 

índices possivelmente positivos para essas empresas, já que seus recursos não possuem um 

grau de comprometimento alto com terceiros. 

Percebe – se que as empresas de alto potencial poluidor em sua maioria possuem 

índices de endividamento satisfatórios, ou seja, baixo nível de comprometimento de seus 

recursos com terceiros, porém uma parcela dessas empresas que não apresentam o ISE 

possuem altos níveis de endividamento, o que pode ser justificado pela necessidade dessas 

empresas de investimentos ou reservas contingências, já que elas desenvolvem atividades que 

provocam malefícios ao meio ambiente e não apresentam formas para amenizar essas 

atividades como o ISE, o que possibilita uma validação para essas empresas diante do 

mercado.  
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4. Considerações Finais 

Esta pesquisa buscou analisar a relação dos índices de liquidez geral, lucratividade e 

endividamento nas empresas que desenvolvem atividades que são caracterizadas como alto 

potencial poluidor, onde as mesmas foram divididas em dois grupos de empresas, o primeiro 

grupo e composto pelas empresas de alto potencial poluidor que não possuem o ISE e o 

segundo pelas empresas de alto potencial poluidor que possuem o ISE, onde realizamos um 

comparativo dos resultados alcançados entre os dois grupos. 

 Observando que a maioria das empresas que desenvolvem atividades de alto potencial 

poluidor possuem baixa capacidade de liquidação, uma boa lucratividade e baixos índices de 

endividamento, contudo uma parte dessas empresas apresentam altos níveis de endividamento 

e índices não satisfatórios de lucratividade devido a sua necessidade de capital oriundo de 

terceiros.  

Para as empresas de alto potencial poluidor que possuem o ISE, o índice de liquidez 

não é satisfatório, porém, essas empresas apresentam índices positivos para a lucratividade e 

baixos índices de endividamento, o que representam um bom desempenho econômico, junto a 

uma estabilidade nos valores dos índices.  

O índice que mais se diferencia entre os grupos e o índice de liquidez geral, onde 

quase metade das empresas de alto potencial poluidor sem ISE apresentam índices negativos 

acompanhando as empresas de alto potencial poluidor sem ISE, a outra metade apresenta bons 

níveis de liquidez, o que pode se justificar pela pequena parcela de empresas de alto potencial 

poluidor que não possuem o ISE.  

Foi verificado que o Índice de Sustentabilidade empresarial não possui uma relação 

direta com o desempenho positivo das empresas de alto potencial poluidor, mas garante uma 

maior estabilidade nos índices estudados para as empresas que possuem o mesmo, 

estabilidade que se justifica com o crescimento da demanda por empresas que desenvolvem 

essas práticas sustentáveis ao longo dos anos . 

Novos estudos podem ser realizados através da aplicação dessa metodologia para uma 

análise em de outras atividades, abordando outros índices ou comparativos dentro de outros 

setores, buscando pontos relevantes em uma a analise temporal mais robusta.  
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Resumo 

Este artigo apresenta o estudo sobre o conceito e implicação de macrófitas no Lago Bolonha. O 

desenvolvimento da pesquisa abrangeu o período de Abril/2019 à Março/2020 e levou em 

consideração dados bibliográficos, pesquisa de campo, entrevistas com funcionários e frequentadores 

do Parque Estadual do Utinga – local onde o lago está localizado - além de relatório fotográfico e ação 

de educação ambiental no referido Parque, com o intuito de informar acerca dos impactos da presença 

das macrófitas no lago Bolonha. Ao final, foi possível concluir que as macrófitas desempenham 

funções-chave nos ciclos biogeoquímicos, porém seu crescimento descontrolado poderá trazer 

malefícios ao lago Bolonha e ao tratamento de água de Belém. E por fim, a ação de sensibilização no 

Parque do Utinga mostrou que cerca de 85% dos frequentadores desconhece as condições e impactos 

da presença de macrófitas nos Lagos, sendo necessário estudos e ações de sensibilização ambiental. 
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Abstract 

This article presents the study on the concept and implication of macrophytes in Lake Bologna. The 

development of the research covered the period from April / 2019 to March / 2020 and took into 

account bibliographic data, field research, interviews with employees and visitors to the Utinga State 

Park - where the lake is located - as well as a photographic report and action environmental education 

in the referred Park, in order to inform about the impacts of the presence of macrophytes in Lake 

Bologna. In the end, it was possible to conclude that macrophytes play key functions in 

biogeochemical cycles, but their uncontrolled growth may cause harm to Lake Bologna and the water 

treatment in Belém. And finally, the sensitization action in Utinga Park showed 85% of regulars are 

unaware of the conditions and impacts of the presence of macrophytes in Lagos, requiring studies and 

environmental awareness actions. 
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1. Introdução 

São várias as terminologias utilizadas para descrever os vegetais observados no 

ambiente aquático, tais como hidrófitas, helófitas, euhidrófitas, limnófitos, plantas aquáticas, 

macrófitas, macrófitas aquáticos, entre outros (ESTEVES, 1998; THOMAZ; ESTEVES, 

2011). O termo macrófitas aquáticas ou simplesmente macrófitas pode ser considerado de uso 

mais corrente (POMPÊO; MOSCHINI-CARLOS, 2003), principalmente no contexto 

ecológico (THOMAZ, ESTEVES, 2011). 

As macrófitas aquáticas apresentam grande capacidade de adaptação e amplitude 

ecológica, sendo encontrados nas margens e nas áreas rasas de rios, lagos e reservatórios, mas 

também em cachoeiras e fitotelmos, nas regiões costeiras, em água doce, salgada e salobra 

(ESTEVES, 1998), ou em ambientes alterados, como em lagoas provenientes da cava de 

exploração de carvão ou em barragens de rejeito de mineração, como observado na região sul 

do Brasil (Santa Catarina, Brasil). Dada à heterogeneidade filogenética e taxonômica das 

macrófitas aquáticas, diferentes grupos dessas plantas são reconhecidos no Brasil, e elas são 

preferencialmente classificadas quanto ao seu biótopo. Essa classificação reflete, 

principalmente, o grau de adaptação das macrófitas ao meio aquático (ESTEVES, 1998; 

THOMAZ; ESTEVES, 2011) 

As macrófitas aquáticas são organismos que estão presentes em todos os tipos de 

massas de água, mesmo em baixa riqueza ou biomassa. E lá devem permanecer, pois são 

fundamentais, para o metabolismo dos ecossistemas, para a ciclagem de nutrientes e fluxo de 

energia, por exemplo. Desta forma, não devem ser exterminadas como pragas com o simples 

propósito de a massa de água parecer mais ―limpa‖ e livre de problemas potenciais, como o 

grande crescimento das macrófitas aquáticas e as consequências decorrentes deste 

crescimento. Os problemas decorrentes da simples presença das macrófitas aquáticas muitas 

vezes estão nos olhos de quem as vê e não necessariamente existem de fato ou, pelo menos, 

não são tão graves como fazem parecer alguns. 

Os bancos de macrófitas aquáticas crescendo sobre as margens ou imediatamente 

sobre ou sob os primeiros metros da massa de água são, para muitos, um grande transtorno, 

pois interferem na vida do homem, dificultando, por exemplo, o acesso ao corpo de água. No 

entanto, do ponto de vista ambiental, sua presença nas margens não causa e nem revela 

distúrbio algum, pelo contrário, revela um ambiente saudável. Nesse caso em particular, basta 

reservar uma área livre de plantas para acesso ao corpo de água para que imediatamente as 

demais macrófitas aquáticas deixem de ser percebidas e consideradas um problema.  
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O problema existe apenas quando há sobressaltos no crescimento de sua biomassa ou 

área de colonização em reservatórios altamente manejados pelo homem, com grande 

descontrole no aporte de nutrientes, principalmente decorrente do lançamento in natura dos 

esgotos domésticos e industriais. Neste caso as macrófitas aquáticas rapidamente podem 

colonizar extensas áreas e de fato trazerem prejuízos aos múltiplos usos dos reservatórios. 

Mas isso é contornável. Com adequado programa de gestão é possível monitorar, 

antecipando-se aos problemas, e manejar as plantas aquáticas, se necessário, minimizando as 

consequências do grande crescimento potencial. 

Os problemas que hoje vivenciamos com as macrófitas aquáticas são gerados 

principalmente pelas próprias atividades humanas. Assim, cabe ao homem equacioná-los com 

o mínimo transtorno aos múltiplos usos do sistema, à qualidade da água e à biota, cada vez 

mais com vistas à sustentabilidade em longo prazo (POMPÊO, 2017). 

O lago Bolonha chama a atenção para sua grande quantidade de macrófitas que pode 

ser observado no parque do Utinga, motivo esse que levou a realização do presente estudo e 

por sua importância no contexto do abastecimento de água para a cidade de Belém. 

 

2. Metodologia 

2.1. Local de Estudo 

O presente estudo foi desenvolvido no Lago Bolonha, localizado dentro do Parque 

Estadual do Utinga, no bairro Curió - Utinga. 

          Figura 1 -Localização do Lago 

           Fonte: Satélite Mapbox (2020)   
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2.1. ETAPAS DA PESQUISA 

2.2.1. Etapa 1 – Referencial Teórico 

Para a realização do estudo foi necessário pesquisa bibliográfica sobre os seguintes 

assuntos: definição de macrófitas, características físicas, químicas e biológicas. 

O presente estudo tomou como base livros e artigos elaborados sobre as macrófitas, 

sobretudo o livro: ―Monitoramento e manejo de macrófitas aquáticas em reservatórios 

tropicais brasileiros‖ POMPÊO (2017). 

2.2.2. Etapa 2 – Elaboração de Entrevista  

Foi elaborada uma entrevista feita com técnicos da COSANPA com 17 perguntas 

abertas inerentes ao manejo das macrófitas no Lago Bolonha, sendo as respostas gravadas, 

por meio, da utilização de um smartphone. Além disso foi aplicado o TCLE (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido). 

2.2.3. Etapa 3 – Visita ao Complexo Utinga   

Nesta etapa houve a aplicação da entrevista a Técnicos da COSANPA (Companhia de 

Saneamento do Pará) com o objetivo de conhecer a atuação da empresa no manejo das 

macrófitas no Lago Bolonha. 

2.2.4. Etapa 4 – Elaboração de Material de Divulgação 

Essa etapa foi prevista com o intuito de elaboração de banner para socialização e 

explicações técnicas sobre a importância das macrófitas aquáticas no Lago Bolonha. 

2.2.5. Etapa 5 – Ação de Educação Ambiental no Utinga  

Foi prevista a realização de uma ação de educação ambiental no Parque do Utinga, no 

Bairro do Curió Utinga, com o objetivo de instruir, esclarecer e socializar informações com os 

frequentadores do Parque, sobre a importância das macrófitas no Lago Bolonha. 

2.2.6. Etapa 6 – Avaliação da Ação de Educação Ambiental 
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Nesta etapa foram reunidas e compiladas todas as impressões e andamento do 

processo de socialização e sensibilização realizada com as pessoas que visitam o Parque do 

Utinga. 

3. Resultados/Discussões 

3.1. Resultados da Etapa 2 – Elaboração de Entrevista 

Esta etapa anteviu a entrevista, nela foi elaborada o TCLE (Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido) para ser assinado pelo Técnico da COSANPA - de modo a permitir que 

suas respostas fossem utilizadas para a produção acadêmica - e as perguntas seriam 

realizadas, posteriormente, ao Técnico da COSANPA, que estão listadas a seguir: 

1. Qual a importância dos Lagos dentro do contexto do SAA (Sistema de Abastecimento 

de Água) de Belém? 

2. Esse Lagos abastece somente Belém? 

3. Em razão dos Lagos estar em contidos em uma área de preservação, gostaríamos de 

saber se existe alguma orientação técnica, trâmite, processo ou autorização para que se 

possa ser efetuada a limpeza dos Lagos? 

4. Quais são os instrumentos que os técnicos utilizam para indicar a necessidade de se 

realizar a limpeza? 

5. Quais os indicadores utilizados? 

6. Quais os equipamentos utilizados para a limpeza? 

7. A retirada das macrófitas é parcial ou total? E qual a frequência dela? 

8. Quanto é o custo dessas limpezas? 

9. Qual o percentual ideal de ser retirado? 

10. Quantos profissionais são utilizados diretamente na limpeza do Lago? E quantos 

indiretamente? 

11. Quais as dificuldades encontradas pela equipe para realizar a limpeza? 

12. A Companhia conta com o apoio de outras instituições para realizar esse manejo 

adequado? 

13. Qual é o destino das macrófitas após a retirada delas do Lago? 

14. Existe alguma programação de limpeza para este ano de 2019? Ou já ocorreu? 

15. O tratamento da água que será utilizada para abastecimento fica mais caro com a 

presença das macrófitas? 
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3.2.  Resultados da Etapa 3 – Visita ao Complexo Utinga   

Nessa etapa foi realizada visita ao complexo do Utinga para a realização da entrevista 

citada na etapa anterior, sendo que a mesma foi efetuada no dia 27.09.2019, com um dos 

Engenheiros da COSANPA. As respostas estão dispostas de acordo com as perguntas 

apresentas na seção 3.1.  São elas: 

1. ―Os lagos são de grande importância, já que juntos somam 75% do abastecimento 

de água da região central de Belém depende da água que é captada nos lagos - 

afluentes do Rio Guamá – e a partir disso é feito o tratamento dela. Sendo 75% 

tratado aqui no Bolonha e os outros 25% distribuídos entre duas outras estações de 

tratamento que também captam água desses mananciais (Rio Guamá, Lago 

Bolonha e Água Preta)‖ 

2. ―Atualmente a Companhia também abastece Ananindeua, cerca de 90% do 

abastecimento de água da região também depende desses mananciais.‖ 

3. ―Com a criação do Parque do Utinga a manutenção e conservação dos Lagos ficou 

sob a responsabilidade dele, tanto que uma das razões de sua criação foi a 

preservação dos mananciais. Antigamente esse era um dever da COSANPA, 

atualmente o responsável pela sua manutenção e preservação, a partir de um plano 

de manejo é o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do 

Estado do Pará - IDEFLOR .‖ 

4. ―Para a ETA (Estação de Tratamento de Água) as macrófitas trazem inicialmente 

um problema mecânico pela obstrução das grades, e posteriormente, 

hidromecânico devido grande concentração dessas macrófitas - que ficam presas e 

obstruem a passagem de água pelas grades de proteção da elevatória. Então essa é 

a maior implicação, criamos contenções adicionais e temos uma equipe sempre 

limpando essas grades.‖ 

5. ―Indicadores como a eutrofização do Lago e também parâmetros de qualidade da 

água como DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) e OD(Oxigênio Dissolvido), 

a partir dessa análise é resolvido se a quantidade de macrófitas está prejudicando a 

ETA. Aliás, de início elas são benéficas porque consomem parte matéria orgânica 

que está lá no lago, o que controla a DBO, porém  essas macrófitas recebem uma 

carga de nutrientes muito grande e isso aumenta a quantidade delas no local, e 

consequentemente, acarreta problemas, mas ideal era haver remoção de forma 
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controlada, no caso o manejo. Entretanto, o que é necessário para combater é 

encontraras fontes que lançam nutrientes no Lago– como esgoto clandestino 

lançado através da drenagem urbana - e interrompê-las.‖ 

6. ―Os mais utilizados são bombas tipo draga de garimpo e o trabalho manual. Já 

foram realizadas algumas operações de retirada através de extravasamento do lago 

sem usaras bombas tipo draga – o que se mostrou ideal por causar menos impacto 

e nenhuma morte dos animais presentes no Lago – e retiradas mecânicas com 

máquinas tipo retro escavadeira.‖ 

7. ―Ocorrem das duas formas, fez-se uma limpeza completa do lago, por volta de 

2013. Não se tem uma frequência, acontecem quando há uma disponibilidade de 

recursos para efetuar a limpeza.‖ 

8. ―O último contrato quem fez foi o IDEFLOR em torno de 800 mil reais, que seria 

para a retirada de cerca de 80% da área da superfície do lago que estava coberta de 

macrófitas. A COSANPA fez uma limpeza anterior a essa – quando ainda era a 

responsável - foram gastos cerca de 1 milhão de reais para limpeza total do lago, 

mas depende do método a ser utilizado.‖ 

9. ―Antes é feito um estudo que vai definir o quanto será retirado, mas o ideal seria 

80%.‖ 

10. ―No mínimo 10 pessoas, teve a equipe de gerenciamento do IDEFLOR, da 

COSANPA, pois envolve os dois órgãos têm que ter no mínimo duas ou três 

pessoas de cada.‖ 

11. ―Dependendo do método há ou não disponibilidade de água para provocar o 

extravasamento quando tem o trabalho se torna mais fácil, mas se não tem o 

trabalho é todo manual sendo uma atividade insalubre, pois os trabalhadores estão 

expostos a vários riscos como animais (cobras venenosas) e insetos e  usam 

ferramentas cortantes quando estão submersos.‖ 

12. ―Neste caso é o IDEFLOR quem está fazendo o trabalho de remoção.‖ 

13. ―Estão sendo descartadas no ambiente, nesse caso estavam sendo descartadas no 

córrego do Igarapé Murucutu e acaba chegando no Rio Guamá, e segue o curso 

com várias outras macrófitas que estão naturalmente no Rio Guamá nas margens.‖ 

14. ―Não, limpeza do lago com retirada de macrófitas programada que seja de nosso 

conhecimento não.‖ 
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15. ―É ideal que a água dos mananciais seja própria para a utilização no tratamento de 

água para abastecimento público, já que o custo fica relativamente mais caro, o 

grande problema é se mudar a classificação do Lago ele pode ou não ser utilizado 

segundo os padrões do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), a 

partir disso o tratamento de água teria que mudar para se adequar as características 

dele, que pode não ser um tratamento convencional e aumenta os custos‖ 

Foi exposto durante a entrevista que as macrófitas dependem da quantidade 

presente no local como indicador de benefícios ou malefícios como cita 

THOMAS, S. M. (2002, apud POMPÊO, Marcelo, 2017, p. 3-4). 

―A sua presença não pode ser considerada um fato indesejável, 

embora o intenso e descontrolado crescimento da vegetação 

aquática de fato pode ser um problema em muitos reservatórios 

brasileiros. Isso porque estes corpos hídricos são empregados no 

abastecimento público... Os reservatórios, em particular, têm sido 

afetados pelo desenvolvimento maciço dessas espécies, fato que 

não é observado em seus habitats naturais, as áreas alagáveis.‖ 

(THOMAZ, 2002) 

Dentre os benefícios estão: habitat e abrigo para peixes recém nascidos e pequenos 

animais e absolvição de substâncias tóxicas presentes em rios e lagos poluído, já seus 

malefícios se mostram de maneira mais inconveniente no caso do Lago Bolonha, dos quais 

perda dos aspectos estéticos da água como cor e odor e problemas no tratamento de água 

como a filtração, aumento do PH e redução na concentração de CO2. 

Foi citado também que a COSANPA não é mais responsável pelo manejo das 

macrófitas, o atual responsável é o IDEFLOR, porém até a finalização deste artigo não se 

conseguiu contato para realização de entrevista com o técnico deste órgão público. 

3.2.3. Resultados da Etapa 4 – Elaboração de Material de Divulgação 

Foram utilizados 2 (dois) banners com informações acerca da definição das 

macrófitas, suas vantagens, desvantagens e fotos delas como ferramenta de socialização e 

explicações técnicas para realização da Ação. 
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3.2.4. Resultados da Etapa 5 – Ação de Educação Ambiental no Utinga  

Foram realizadas nos dias 20 e 21 de dezembro de 2019, uma ação de educação 

ambiental no Parque do Utinga, no horário de 9 às 12h, com visitantes do parque. Em média 

16,5 pessoas foram abordadas e questionadas sobre os conhecimentos que já possuíam acerca 

das macrófitas. 

Posteriormente foi exposto o banner e explicadas às informações técnicas sobre o 

assunto (Fotografia 2 e 3). Observou – se que grande parte do público frequentador do local, 

tem pouco ou nenhum conhecimento prévio, em relação às macrófitas. 

  

 

Majoritariamente, cerca de 85% os frequentadores alegavam que a quantidade 

exacerbada de macrófitas na área era de origem natural, tal percepção pode ser exemplificada, 

a partir da fala marcante de um dos frequentadores, pois quando indagado sobre sua 

percepção da origem das macrófitas no lago, a reposta obtida foi a seguinte: 

 ―É natural, e se está na natureza é bom. Se está aí é 

porque deve estar‖ 

Segundo Latour (2005), antropólogo e um dos fundadores dos chamados Estudos 

Sociais da Ciência e Tecnologia, a natureza pode ser entendida como: 

―Nós, ocidentais, não podemos ser apenas mais uma cultura entre 

outras porque mobilizamos também a natureza. Não mais, como 

fazem as outras sociedades, uma imagem ou representação 

simbólica da natureza, mas a natureza como ela é, ou ao menos tal 

como as ciências a conhecem, ciências que permanecem na 

Fotografia 2: Abordagem de visitante 

Fonte: Direta, 2019. 

Fotografia 3:Exposição do banner 

Fonte: Direta, 2019. 
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retaguarda, impossíveis de serem estudadas, jamais estudadas.‖ 

(LATOUR, 2005, p.96-97). 

Interessante perceber que o frequentador vê a presença excessiva das macrófitas como 

algo bom, e se a natureza permitiu tal existência, essa é uma realidade positiva. Porém, ao 

analisar a citação e Latour (2005), é importante ressaltar que, o autor demonstra a necessidade 

em se enxergar a natureza como ela é, porém, pontua que interferimos nessa natureza, que não 

é simplesmente simbólica.  

Logo, quanto a análise das macrófitas, a premissa do frequentador pode ser 

considerada parcialmente equivocada, pois a presença de macrófitas em equilíbrio é bom para 

a manutenção do ecossistema, porém, em excesso, há o desequilíbrio ambiental e impactos na 

água para abastecimento público.   

Neste caso de desequilíbrio, a ação do homem sobre o meio ambiente é o principal 

fator agravante e determinante na presença delas no manancial, a partir do lançamento 

indevido de esgoto doméstico, que contém alto teor de material orgânico e nutriente, e 

consequentemente, enriquecendo o meio, além de suas necessidades naturais. 

Sobre as principais dúvidas dos frequentadores, as mesmas versaram sobre a questão 

econômica e se as macrófitas são prioritariamente positivas ou negativas. Foi explicado que 

pelo grande acúmulo delas no manancial, o custo para retirada e/ou manejo do excesso delas, 

interfere no custo de tratamento de água, já que é necessário mobilizar: mão de obra, 

máquinas, técnica responsáveis e estudo adequado para o manejo. E posteriormente que os 

benefícios e malefícios dependem da quantidade de macrófitas presentes no local, e no caso 

do Lago Bolonha, atualmente, visualmente, é perceptível a grande quantidade de plantas 

aquáticas, o que possivelmente indica uma situação de desequilíbrio.  

A quantidade de macrófitas é tão grande, que se o observador não examinar o lago 

com cuidado, pode supor, que a superfície do lago é um campo de terra firme com plantas, 

visto que,  pouco se vê do espelho d‘água do lago, conforme mostrado na Figura 4. 
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4. Conclusão 

Após pesquisas de arcabouço teórico sobre as informações das macrófitas, é possível 

perceber a importância das plantas aquáticas e como estas desempenham funções-chave nos 

ciclos biogeoquímicos, e não devem ser vistas como algo ruim pra o lago Bolonha, porém, 

seu crescimento intenso é o que pode se tornar um problema tanto para o lago Bolonha, 

quanto para todos que fazem uso da água que é tratada pela estação de tratamento que 

abastece a região metropolitana de Belém. Infelizmente foi observado que o processo de 

eutrofização no lago tem tomado proporções preocupantes, motivo este, que se faz 

necessários estudos e pesquisas acerca do assunto. 

Após entrevista realizada com o técnico da COSANPA, foi possível entender a 

dinâmica de gerenciamento dos lagos.  O Lago Bolonha está inserido dentro da área do 

Parque Estadual do Utinga e, por essa razão, atualmente, o IDEFLOR é o responsável pelo 

Plano de Manejo dos lagos, o que anteriormente, era de competência da COSANPA.  

Também, por meio das entrevistas, foi possível ter conhecimento das dificuldades de 

manejo que o excesso de macrófitas no lago traz como problemas mecânicos pela obstrução 

das grades e, posteriormente, hidromecânico, devido à grande concentração dessas macrófitas.  

Por fim, a realização de ação de sensibilização ambiental no Parque Estadual do 

Utinga foi de grande proveito para conhecer o que os visitantes do Parque sabem sobre as 

macrófitas, e trouxe um grande alerta, pois a grande maioria dos entrevistados não sabia nada 

Figura 4: Macrófitas presentes no Lago Bolonha 

a 

Fonte: Direta, 2019. 
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a respeito, enquanto que outros sabiam que o grande número de macrófitas no lago não era 

normal, e trazem impactos ao meio ambiente.  
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Área Temática 5: Meio ambiente, Recursos florestais e recursos pesqueiros 

Modalidade: Artigo Científico  

 

Resumo 

A procura pela diminuição dos problemas socioambientais causados pelo acúmulo, acondicionamento, 

destino e falta de tratamento apropriado dos resíduos sólidos tem causado discussões, mobilizações e 

uma intensa busca por possibilidades que objetivem o equilíbrio sustentável do meio ambiente. Nesse 

sentido, este trabalho se propõe a fazer análise crítica dos resíduos sólidos do município de Capanema-

PA, expondo as características e a situação atual da geração mensal, situação atual dos serviços de 

limpeza urbana e gerenciamento de resíduos sólidos do município, apresentando o atual estágio do 

processo de tratamento, visando alguns passos como acondicionamento coleta, transporte e destinação 

final, que são considerados essenciais para uma gestão adequada e consequentemente elencando os 

principais danos causados ao meio pelos resíduos produzidos na cidade. A metodologia utilizada 

ocorreu por meio da aplicação de questionário ao chefe do setor de limpeza municipal, entrevistas 

livres aos catadores, pesquisa bibliográfica acerca dos resíduos sólidos no município e visitas in loco 

ao lixão municipal de Capanema-PA, abrangendo também os órgãos responsáveis pelo gerenciamento 

dos resíduos sólidos, para a criação de banco de dados. Com os resultados alcançados, constatou-se as 

fragilidades do sistema de gerenciamento de resíduos municipais, destacando-se a disposição final 

deles. Ao final deste trabalho pode-se concluir a significativa carência de melhorias em todo o sistema 

de gestão de resíduos sólidos. Os problemas estão ligados ao tratamento e acondicionamento 

inadequado dos resíduos produzidos pela população, ocasionando danos ambientais provocados 

quanto a má disposição, sendo todos esses colocados em um lixão a céu aberto, que deve ser 

desativado. Para que se possa instalar um aterro sanitário em conformidade com a Lei 12.305/2010 

que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 
Palavras-Chave: Lei 12.305/2010, Capanema-Pará, Lixão, Meio Ambiente, Saneamento básico. 
 

Abstract  

The search for the reduction of socio-environmental problems caused by the accumulation, 

conditioning, destination and lack of proper treatment of solid waste has caused discussions, 

mobilizations and an intense search for possibilities that aim at the sustainable balance of the 

environment. In this sense, this work proposes to make a critical analysis of solid waste in the 

municipality of Capanema-PA, exposing the characteristics and the current situation of the monthly 
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generation, the current situation of urban cleaning and solid waste management services in the 

municipality, presenting the current stage of the treatment process, aiming at some steps such as 

packaging, transportation and final disposal, which are considered essential for proper management 

and consequently listing the main damages caused to the environment by the waste produced in the 

city. The methodology used occurred through the application of a questionnaire to the head of the 

municipal cleaning sector, free interviews with waste pickers, bibliographical research about solid 

waste in the municipality and on-site visits to the municipal dump in Capanema-PA, also covering the 

bodies responsible for management of solid waste, for the creation of a database. With the results 

achieved, the weaknesses of the municipal waste management system were noted, highlighting their 

final disposal. At the end of this work, it is possible to conclude the significant lack of improvements 

in the entire solid waste management system. The problems are linked to the inadequate treatment and 

conditioning of the waste produced by the population, causing environmental damage caused by poor 

disposition, all of which are placed in an open dump, which must be deactivated. So that a landfill can 

be installed in accordance with Law 12.305 / 2010 that institutes the National Policy for Solid Waste. 

 

Keywords: Law 12.305/2010, Capanema-Para, dump, environment, basicsanitation. 

 

 

1. Introdução 

Sabe-se que na sociedade contemporânea, o modo de vida foi facilitado por meio de 

grande oferta de bens e serviços, trazidos pelos avanços industriais e tecnológicos, 

ocasionando padrões de consumo que corriqueiramente não atendem as normas de 

sustentabilidade ambiental (FOGUESATTO et al., 2017). Além do modo de vida há também 

o crescimento populacional, o qual está diretamente relacionado ao aumento dos meios de 

produção, tais como de alimentos e bens de consumo.  

Esse conjunto de correlações, influência na produção desenfreada de resíduos sólidos, 

gerando assim, um grande desafio a espécie humana, o de gerenciar ambientalmente, 

socialmente e economicamente os resíduos sólidos produzidos pelo estilo de vida da 

sociedade atual. 

Os resíduos sólidos quando destinados de maneira incorreta geram grandes impactos 

ambientais, provocando poluição e contaminação das águas tanto superficiais quanto 

subterrâneas, contaminação do solo, do ar e a propagação de doenças, não constituindo apenas 

um problema estético, mas caracterizando também uma grande ameaça ao homem e ao meio 

ambiente, reduzindo os espaços úteis disponíveis. O que, por sua vez, trouxe novamente a 

discussão sobre o assunto relacionado aos resíduos sólidos, em consequência do aumento dos 

impactos negativos causados ao meio ambiente (TENÓRIO; EPINOSA, 2004; SCHALCH et 

al., 2002). 

Com o objetivo de amenizar esses problemas, em 2 de agosto de 2010 foi sancionada a 

Lei Nº 12.305 que institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Esta apresenta diretrizes 
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relativas à gestão e integração destes resíduos, e passa a atuar mutuamente com a Norma 

Brasileira Regulamentadora 10.004 de 2004 (NBR 10.004/2004) que classifica os mesmos. 

Ressalta-se que segundo dados oficiais do Sistema Nacional de Informações Sobre 

Saneamento (SNIS, 2016), no Brasil há cerca de 58,9 milhões de toneladas de resíduos 

domiciliares coletados por ano, aproximadamente 161,4 mil toneladas por dia. Segundo a 

classificação efetiva pelos próprios órgãos gestores municipais que responderam ao 

Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos SNIS-RS 2016 é possível definir o 

destino final de 85,2% da massa coletada no país.  

Assim, desta massa total coletada e desprezando-se a parcela recuperada, apurou-se 

que 59% são dispostos em aterros sanitários, 9,6% em aterros controlados, 10,3% em lixões e 

3,4% encaminhados para unidades de triagem e de compostagem, restando então a parcela de 

17,7% sem informação, tais dados oficiais do Governo Federal afirmam então que mais da 

metade dos resíduos sólidos do Brasil têm destinação adequada, estando os lixões presentes 

em municípios com população até 30 mil habitantes, normalmente localizados nas regiões 

Norte e Nordeste do país. 

O problema de destinação final de resíduos sólidos apresenta uma magnitude 

alarmante, mesmo havendo várias formas de disposição e tratamento, tais como: aterro 

controlado, aterro sanitário, pirólise, incineração, usina de triagem e compostagem. Pois, 

segundo Ávila & Malheiros (2012), dos mais de cinco mil municípios do Brasil, somente 

alguns tomaram caminhos sustentáveis e consolidados de gerenciamento ambiental, tratando a 

questão com interesse adequado. 

Isso de certa forma é alarmante, visto que, a postergação de decisões que realmente 

venham a introduzir o componente ambiental na gestão local torna as soluções cada vez mais 

custosas e difíceis, comprometendo o desenvolvimento local, seja na área da saúde, economia 

e saneamento (ÁVILA & MALHEIROS, 2012). 

Nessa perspectiva o presente estudo visa apresentar um diagnóstico sobre a situação do 

gerenciamento, acondicionamento, coleta e destinação final dos RSU do município de 

Capanema Pará, localizado na Amazônia legal brasileira.  

 

2. Metodologia 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 O Município de Capanema está localizado na mesorregião do nordeste do Pará 

(Figura 1) a 160 km da capital Belém, coordenadas latitude 01º11´45´´ sul e a uma longitude 

https://docs.google.com/document/d/1R5AT_s0aFqlpRAC8tolV6hcBr5T8cpoL/edit#heading=h.23ckvvd


 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
 

ISBN: 978-65-87415-14-7 
 
 

 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1086 

47º10´51´´oeste. É o segundo município mais desenvolvido da microrregião, atrás somente de 

Bragança e no nordeste do Pará atrás de Castanhal, o mais desenvolvido da mesorregião. 

 

Figura 1 - Localização do município de Capanema Pará 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2019) 
 

Esse município situado na região nordeste do Estado do Pará, com vegetação primitiva 

de Floresta Densa dos baixos platôs Pará/Maranhão, foi quase que totalmente substituída pela 

Floresta secundária ou de Capoeira e possui até os dias de hoje, como forma de destinação 

final, um lixão nos arredores do perímetro urbano. 

 

2.2 LEVANTAMENTO DE DADOS PRIMÁRIOS 

Para aquisição dos dados primários aplicou-se um questionário adaptado da Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado de Alagoas (ALAGOAS, 

2010), ao chefe do setor de limpeza municipal, que está ligado à Secretaria Municipal de 

Obras Urbanismo e Viação de Capanema-PA (SUOV). As respostas obtidas foram utilizadas 

para a obtenção de um diagnóstico do atual sistema de gerenciamento de resíduos sólidos 

municipal.  

Com relação a coleta de resíduos, realizou-se um acompanhamento de todo o processo 

de coleta de resíduos sólidos, por meio de fotografias, para análise da coleta de resíduos do 

município. Duas visitas in loco foram feitas ao local de disposição final de resíduos sólidos, 
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―lixão‖, nos dias 22 e 30 de maio de 2019, onde pontos de GPS foram marcados e 

coordenadas foram geradas para análise do local. 

Realizou-se uma entrevista ao órgão ambiental responsável, Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente de Capanema Pará (SEMMA), e por fim, foram feitas também algumas 

entrevistas livres junto aos catadores de resíduos que residem no lixão, para a compreensão da 

dinâmica de trabalho e condições de moradia deles. 

 

2.3 LEVANTAMENTO DE DADOS SECUNDÁRIOS  

Os dados secundários foram coletados por meio do levantamento bibliográfico, para a 

aquisição da escala de serviços referente a rotas e horários de coleta dos resíduos sólidos, 

junto a secretaria municipal de meio ambiente e a definição do método de quantificação de 

resíduos através do modelo IBAM e com o objetivo de comparar os processos de 

gerenciamento aplicados, reciclagem, e os tipos de lixo e legislações vigentes para a obtenção 

de informações técnicas, socioeconômicas e ambientais. (MONTEIRO, et al 2001; 

GREGÓRIO et al, 2013). 

 

2.3.1 Estimativa de geração de resíduos 

Para que se pudesse calcular a estimativa de resíduos gerados pelo município de 

Capanema, levou-se em consideração a metodologia do modelo IBAM (MONTEIRO et al, 

2001), que visa mostrar a quantidade média de resíduos gerados com embasamento em um 

coeficiente definido para as cidades brasileiras, como mostrado na (Tabela 1), utilizou-se o 

valor máximo para cidades de tamanho médio da determinação do montante diário de 

resíduos gerados por habitante, multiplicado pela estimativa de habitantes para o município de 

Capanema no ano de 2018 fornecida pelo IBGE (2010).  

 

Tabela 1 - Faixa de geração per capta conforme o tamanho da cidade e a população 

urbana 

 

 

Tamanho da cidade 
População 

urbana 

(habitantes) 

Geração 
per capta 

(kg/hab/di
a) 

Pequena Até 30 mil 0,50 

Média Entre 30 mil e 500 mil Entre 0,50 

e 0,80 

Grande Entre 500 mil e 5 de 0,80 a 

https://docs.google.com/document/d/1R5AT_s0aFqlpRAC8tolV6hcBr5T8cpoL/edit#heading=h.2grqrue
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milhões 1,00 

Megalópole Acima de 5 milhões Acima de 

1,00 

Fonte: Adaptado de Monteiro et al (2001, p. 34) 

 

Sendo assim, o cálculo realizado pode ser representado pela seguinte fórmula: 

Geração de resíduos (kg/dia) = População (hab) x Taxa de geração por habitante (kg/hab/dia) 

= valor diário de geração de resíduos sólidos (kg/dia). 

 

2.4. CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS: GRAVIMETRIA 

Para a caracterização dos resíduos tentou-se realizar o método da gravimetria. Foram 

feitas 2 (duas) tentativas, porém não foi possível obter sucesso, em função do período de 

chuvas que se prolongou no ano de 2019. Tentativas de pesagem foram feitas no local, porém 

devido ao período chuvoso, não foi possível obter sucesso na realização do quarteamento, 

devido ao acúmulo de água da chuva que iria interferir nas amostras, o que afetaria a 

veracidade dos dados obtidos. 

 

3. Resultados/Discussões 

3.1 DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE 

CAPANEMA/PA 

3.1.1. Caracterização dos resíduos sólidos do município de Capanema/PA 

Segundo dados do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS) datado do ano de 2012 o município produz cerca de 170 ton./dia de resíduos 

sólidos urbanos sendo 50 ton./dia de lixo doméstico e 120 ton./dia de entulho provenientes da 

construção civil, capina e varrição. Totalizando uma produção anual de 62.050 toneladas 

como mostra a (Tabela 2). 

Tabela 2- Geração de lixo Capanema Pará 

 

Ton. PMGIRS 

2012 

SNIS 

2017 

SUOV 

2019 

 

dia 

 

170 

 

74 

 

35 

 

ano 

 

62.050 

 

27.000 

 

12.775 

Fonte: Adaptado de Capanema/PA (2012); SNIS (2017); Almeida (2019). 
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3.2 SISTEMA DE LIMPEZA COLETA E ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PA 

O processo de coleta de lixo domiciliar do município funciona de maneira regular, 

coleta diária na região central da cidade, coleta alternada diurna/noturna nas áreas mais 

afastadas da sede, com roteiros elaborados pela prefeitura dividindo por bairros a arrecadação 

dos resíduos. 

Segundo a Secretaria de Obras, este serviço atende cerca de 70% do perímetro urbano. 

O sistema de coleta possui um intervalo de coleta de 2 dias, não atingindo 100% da 

população. 

3.2.1 Mão de obra e veículos 

A prefeitura municipal por intermédio da Secretaria de obras, dispõe de um 

departamento municipal de limpeza pública, responsável pela varrição, poda, capina e coleta 

de resíduos oriundos da construção civil. A Tabela 3 mostra o quantitativo de funcionários 

ligados ao setor municipal de limpeza.  

 
Tabela 3- quadro de funcionários ligados ao setor de limpeza da cidade de Capanema 

 

 

Atividade 

 

Quantidade 

 

Carga horária 

 (horas)  

 

Vínculo 

Coleta        22 8 Prefeitura 

Varrição        14 8 Prefeitura 

Serviços especiais        14 8 Prefeitura 

Administrativo          8 8 Prefeitura 

Fonte: Capanema/PA (2019) 

 

As grandes dificuldades relacionadas ao serviço de limpeza do município estão 

diretamente ligadas ao gerenciamento de todo o processo, do início ao fim, em que se 

recomenda a maior participação dos moradores com relação ao cumprimento dos horários de 

coleta, e também uma melhor organização por parte da prefeitura, com a divulgação das 

possíveis mudanças nos horários de coleta. 

As diversas maneiras de acondicionamento dos resíduos do município ocasionam 

ineficiência em todo o processo gerenciamento, uma vez que ocorre o rompimento devido a 

maioria dos sacos ficarem no chão, sendo fácil de serem rasgados por animais, sejam eles 

cães, gatos e/ou roedores, ou rasgarem-se quando são lançados para dentro dos caminhões, 

derramando o lixo. 
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A população do município, possui de forma cultural hábitos de acondicionar seus 

resíduos em frente às residências, seja em lixeiras com suporte fixo ou mesmo deixando-os 

em frente às casas, sacolas penduradas ou mesmo jogadas sobre a calçada. Outra prática 

muito comum é de os catadores coletarem o lixo antes do caminhão coletor, isso causa 

problemas, como espalhamento dos resíduos por ruas e calçadas. 

Observou-se que em todas as equipes os funcionários estavam diretamente em contato 

com os resíduos e utilizavam EPI´s bastantes básicos, como botas e luvas, ressaltando a falta 

de um uniforme mais completo e adequado à atividade exercida, que diminua a possível 

contaminação pelo contato direto com transmissores de doenças. 

 

3.2.2. Rotas e horários 

Durante o acompanhamento do processo de coleta realizado na cidade de Capanema, 

foi possível observar que a Secretaria de Obras, departamento responsável pela coleta, se 

baseia em um sistema de divisão dos locais e segue um cronograma com horários para que os 

bairros sejam atendidos de uma forma constante e regular. Na Tabela 4 pode-se observar a 

frequência de coleta por bairros no município. 

Tabela 4- Frequência de coleta dos resíduos domiciliares e comerciais 
 

 

nº 
 

Bairro 
Dia da Coleta Turno  

Horário 
 

Observação 
S T Q Q S S M N 

1 Almir Gabriel X  X  X  X  07h - 15h Papa Lixo I 

2 Aparecida X  X  X  X  07h - 16h Papa Lixo I 

3 Areia Branca X  X  X  X  07h - 16h Papa Lixo I 

4 Caixa D'água  X  X  X X  07h - 15h Papa Lixo I 

5 Campinho  X  X  X X  07h - 15h Papa Lixo I 

 

 
6 

 

 
Centro 

X  X  X  X  07- 

14h30min 

Caçamba Truck I 

 X  X  X X  07- 

14h30min 

Caçamba Truck I 

   X     07- 

14h30min 

Caçamba Truck II 

X X X X X X  X 18h - 01h Papa Lixo I 

7 Dom João VI  X  X  X  X 18h - 02h Papa Lixo II 

8 Fátima X  X  X  X  07h - 16h Papa Lixo I 

9 Garrafão  X  X  X X  07h - 16h Papa Lixo II 

10 Igrejinha X  X  X  X  07h - 15h Papa Lixo I 

11 Inussun 
X  X  X  X  07- 

14h30min 

Caçamba Truck I 

X  X    X  07- 

14h30min 

Caçamba Truck II 

https://docs.google.com/document/d/1R5AT_s0aFqlpRAC8tolV6hcBr5T8cpoL/edit#heading=h.206ipza
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12 Nazaré X  X  X  X  18h - 01h Papa Lixo II 

13 Oliveira Brito X X X X X X  X 18h - 01h Papa Lixo I 

14 Pedreira X  X  X  X  07h - 15h Papa Lixo I 

15 Primeira X  X  X  X  07h - 15h Papa Lixo II 

16 Rosário X X X X X X  X 18h - 01h Papa Lixo I 

17 São Cristóvão  X  X  X X  07h - 16h Papa Lixo II 

18 São Domingos 
 X  X  X X  07- 

14h30min 

Caçamba Truck I 

 X  X  X X  07h - 16h Papa Lixo II 

19 São João 

Batista 

 X  X  X X  07h - 16h Papa Lixo II 

20 São José  X  X  X X  07h - 16h Papa Lixo II 

21 São Pedro e 

São Paulo 

 X  X  X X  07h - 16h Papa Lixo II 

22 São Pio X X  X  X   X 18h - 01h Papa Lixo II 

23 São Raimundo  X  X  X X  07h - 15h Papa Lixo I 

24 Samambaia X  X  X  X  07- 

14h30min 

Caçamba Truck I 

25 Santa Cruz  X  X  X X  07h - 15h Papa Lixo I 

26 Santa Luzia 
X  X  X  X  07- 

14h30min 

Caçamba Truck I 

X  X    X  07- 

14h30min 

Caçamba Truck II 

27 Tancredo 

Neves 
X  X  X   X 18h - 01h Papa Lixo II 

28 Três de Maio  X  X  X  X 18h - 02h Papa Lixo II 

29 Mirasselvas  X   X    07h - 15h Caçamba Truck II 

30 Tauari  X   X    07h - 15h Caçamba Truck II 

Fonte: Adaptado de Capanema/PA 

(2019) Nota: M – Manhã, N - Noite 
 

O processo de coleta dos resíduos, inicia-se a partir das 07h00min horas da manhã, 

com horários para o almoço, com término às 02h00min horas. Os resíduos da área de saúde 

são coletados por uma empresa terceirizada que atende o município, empresa essa cujo as 

informações não foram divulgadas pela prefeitura. 

Ressalta-se que o município não possui coleta seletiva dos resíduos, embora esteja 

pautado como prerrogativa mínima da lei 12.305, que tal atividade é de responsabilidade do 

Poder público municipal e seja notoriamente muito importante para toda a população, e o 

município de Capanema tenha o plano de gerenciamento de resíduos sólidos em projeto, a 

prática de coleta seletiva dos resíduos não existe implantada efetivamente.  

Além de gerar renda, para várias pessoas que ali habitam e trabalham, significa um 

grande benefício para o meio ambiente, reduzindo a quantidade de resíduos que serão 
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descartados, mesmo ainda possuindo possibilidade de reutilização. Deste modo, retornariam 

para a linha de produção no lugar de uma nova matéria prima, diminuindo assim os gastos 

com produção e energia, proporcionando um desenvolvimento ambientalmente mais correto. 

 

3.2.3. Campanhas de conscientização 

Atualmente a Secretaria de Meio Ambiente Municipal realiza campanhas de 

conscientização de resíduos sólidos apenas nas escolas municipais por meio da educação 

ambiental, com material didático que é utilizado pelos professores. 

A prefeitura possui parceria com a Associação de Trabalhadores Autônomos em 

Coleta e Reciclagem e convênio com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), captando 

recursos para intensificar os projetos e abranger toda a população. No projeto está incluso a 

compra de um caminhão para a Associação dos Trabalhadores Autônomos em Coleta e 

Reciclagem de Lixo de Capanema, compra de carrinhos coletores, realização de cursos de 

capacitação para os catadores, e oficinas práticas. 

 

3.3 SISTEMA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Ao atingir a capacidade máxima de transporte dos caminhões, o montante coletado é 

destinado para a área final de disposição. Neste lugar, os veículos simplesmente despejam os 

resíduos sobre o solo. O destino de todo o lixo coletado na cidade, com exceção dos resíduos 

sólidos de saúde, vai para o atual lixão existente. O lixão é uma forma inapropriada de 

acomodação final dos resíduos sólidos urbanos (RSU), que se destaca pela descarga comum 

sobre o solo, sem cuidados para proteção ao ambiente e a saúde pública (CONCEIÇÃO, 

2005).  

 

3.3.1. Local de disposição final de resíduos  

O local onde é feita a disposição final dos resíduos é um terreno à céu aberto com uma 

área de 500x250 m
2
, o lixão municipal de Capanema, mais conhecido como ―lixão Guará 

Suco‖, localiza-se a 9,2 km de distância da Prefeitura Municipal de Capanema, próximo à 

rodovia Capanema-Salinas, PA-124, em um local chamado de terceira travessa, como 

mostrado nas Figura 2 e Figura 3. 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1R5AT_s0aFqlpRAC8tolV6hcBr5T8cpoL/edit#heading=h.2dlolyb
https://docs.google.com/document/d/1R5AT_s0aFqlpRAC8tolV6hcBr5T8cpoL/edit#heading=h.sqyw64
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Figura 2 - Localização lixão municipal de Capanema-PA 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Figura 3- Lixão de Capanema-PA 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Perante toda observação feita e acompanhamento, pode-se avaliar que o município de 

Capanema não trata corretamente seus resíduos sólidos, e apenas os dispõe de forma irregular 

na área, definida como lixão. Pode-se perceber também que o local não possui nenhum tipo de 

sistema de drenagem pluvial e impermeabilização do solo (Figura 4), o que pode estar 

causando a contaminação do lençol freático pela infiltração de material percolado 

(MONTEIRO et al. 2001). 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1R5AT_s0aFqlpRAC8tolV6hcBr5T8cpoL/edit#heading=h.3cqmetx
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Figura 4 - Lixão municipal durante o período de chuvas 
 

 

Fonte: O autor (2019) 
 

Um detalhe observado é que não é feito o recobrimento dos resíduos depositados, com 

porções de terra, o que atrai a presença de animais como, aves, roedores, insetos e até porcos 

criados pelos catadores da região. 

Pôde-se observar que é feito constantemente o espalhamento do quantitativo de 

material por um trator de esteiras, para evitar que se formem montanhas de lixo. Outro 

método que não utilizado é o de drenagem e queima de gases, que são liberados pela parcela 

de resíduos em decomposição, o que causa a incidência de maus odores em todo o local.  

 

3.3.2 Acesso 

O acesso ao lixão Guará suco é feito por uma parte de estrada asfaltada, a PA-124, 

sendo que a maior parte do trajeto é realizada por meio de estradas de terra, que no inverno se 

transformam em atoleiros, dificultando o acesso dos caminhões que realizam a coleta, como 

ilustrado na Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1R5AT_s0aFqlpRAC8tolV6hcBr5T8cpoL/edit#heading=h.2r0uhxc
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Figura 5- Estrada que dá acesso ao lixão 
 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Muitos outros problemas foram observados na visita in loco e durante a observação da 

gestão de resíduos sólidos do município. Dentre os quais pôde-se perceber que ao longo do 

trajeto até a área do lixão, havia um quantitativo de resíduos espalhados por alguns pontos de 

sua entrada, possivelmente deixados pelos próprios moradores do município (Figura6). 

 

 

 Figura 6- Lixo jogado no percurso até o lixão 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

https://docs.google.com/document/d/1R5AT_s0aFqlpRAC8tolV6hcBr5T8cpoL/edit#heading=h.1664s55


 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
 

ISBN: 978-65-87415-14-7 
 
 

 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1096 

3.3.3. Condição de trabalho e moradia dos catadores  

Além dos impactos ambientais que são causados pela aglomeração de resíduos, existe 

ainda o problema relativo às pessoas que sobrevivem da comercialização destes. Na 

localidade, chamada de Vila da Paz, residem 36 famílias de catadores, que ocupam 

residências bastante simples, como mostrado na Figura 7e Figura 8, segundo informações da 

Associação dos Trabalhadores Autônomos de Coleta e Reciclagem de Lixo de Capanema 

(ATRARC), e como visto durante as visitas técnicas.  

Figura 7 - Moradia de uma das famílias de catadores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Figura 8 - Residência de um dos catadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

https://docs.google.com/document/d/1R5AT_s0aFqlpRAC8tolV6hcBr5T8cpoL/edit#heading=h.25b2l0r
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Os catadores trabalham de maneira totalmente precária, como se observa na Figura9, 

o que pode estar relacionado a falta de oportunidade de acesso a emprego e uma melhor renda 

ou até mesmo falta de ação do Poder Público. 

Figura 9 - Catadora coletando resíduos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2019) 
 

Quando se fala em condições de segurança de trabalho desses catadores, pode-se 

comprovar que são praticamente inexistentes, pois muitos deles não usam luvas nem sequer 

máscaras ou qualquer tipo de roupa apropriada ao serviço, utilizando ferramentas 

improvisadas (Figura 10),  o que os deixa totalmente vulneráveis a doenças. 

 

Figura 10 - Ferramenta improvisada utilizada pelos catadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fonte: O autor (2019) 

https://docs.google.com/document/d/1R5AT_s0aFqlpRAC8tolV6hcBr5T8cpoL/edit#heading=h.34g0dwd
https://docs.google.com/document/d/1R5AT_s0aFqlpRAC8tolV6hcBr5T8cpoL/edit#heading=h.1jlao46
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4. Considerações Finais 

Por meio do estudo realizado e de todas as informações reunidas foi possível chegar à 

conclusão de que o sistema de coleta é ineficiente, pois apresenta ínfimo quantitativo de 

veículos, mão de obra e infraestrutura de higiene e segurança do trabalhador. O município de 

Capanema não está adequado conforme exigido a lei 12.305 de resíduos sólidos, tendo 

emergencialmente que adequar-se ao exigido pelo Ministério das Cidades, através da 

implantação do aterro sanitário, substituição dos catadores autônomos por cooperativas, coleta 

seletiva, capacitação e treinamento dos catadores para provimento de emprego e renda de 

forma digna e justa. 

Desta forma, foi possível perceber que existem cerca de 36 famílias em processo de 

habitação inadequada, trabalho sub-humano, sobrevivendo do lixão e no lixão sem a menor 

condição de moradia e nenhuma qualidade de vida. 

Além disso, há significativas divergências quanto ao quantitativo de resíduos sólidos 

produzidos no município de Capanema Pará, não havendo coerência dentre diversas fontes de 

informações tais como: SNIS, PMGIRS Capanema e SUOV Capanema, havendo divergência 

entre todas as fontes. 

Sugere-se a realização de trabalhos futuros, como a composição gravimétrica dos 

resíduos sólidos urbanos da cidade, para maior precisão da situação, para que se tenha dados 

mais confiáveis para futura implantação de uma melhor logística de coleta, elaborando-se 

também, com base nas informações, um projeto de localização ideal para o aterro sanitário e 

criando medidas de recuperação, compostagem e triagem de materiais recicláveis. 

Assim sendo, espera-se que este trabalho venha a servir como uma ferramenta para 

informação e incentivo para a população, a administração pública municipal e o governo 

estadual sobre a urgente mudança desta situação, para que seja implementada uma maneira 

correta de acondicionamento, coleta, gerenciamento e disposição final dos resíduos sólidos do 

município de Capanema/PA. 
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Resumo 

Este estudo trata sobre As Plantas Alimentícias Não Convencionais como Alternativa no Processo de 

Reintrodução do Verde no Ecossistema Urbano. Considerando sua importância para a história cultural 

e benefícios para o ambiente e vida do ser humano. Nesse sentido, seu objetivo principal é estudar a 

viabilidade e inserção das plantas alimentícias não convencionais no paisagismo urbano. Visto que, 

com o processo de crescimento das cidades, as áreas verdes urbanas se tornam alvo de grande 

degradação. Para tanto se buscou na literatura assim como em consultas online informações sobre 

novas formas de reintroduzir o verde nos ambientes urbanizados. Nessa perspectiva, as técnicas da 

estrutura verde assim como o paisagismo regenerativo são de grande importância para um ambiente 

equilibrado. As plantas Alimentícias Não Convencionais se mostram como grande aliada no processo 

de regeneração do ambiente e como grande beneficiadora da saúde e do bem-estar social. Assim, sua 

introdução no paisagismo pode contribuir com sua maior divulgação. Dessa maneira por meio de 

pesquisa em documentos atuais, se obteve a partir de caracterização fenotípica de particularidades 

desejáveis ao paisagismo urbano, uma listagem de espécies que foram selecionadas e classificadas a 

partir de seu habito de crescimento e agrupadas em tabelas. 

 

Palavras-Chave: Plantas Alimentícias Não Convencionais. Paisagismo. Áreas Verdes. Ecossistema 

Urbano. 

 
Abstract 

This study deals with Unconventional Food Plants as an Alternative in the Process of Reintroducing 

Green in the Urban Ecosystem. Considering its importance for cultural history and benefits for the 

environment and human life. In this sense, its main objective is to study the viability and insertion of 

unconventional food plants in urban landscaping. Since, with the growth of cities, urban green areas 

become the target of great degradation. To this end, literature and online consultations were sought for 

information on new ways to reintroduce green in urbanized environments. In this perspective, the 

techniques of green structure as well as regenerative landscaping are of great importance for a 

balanced environment. Non-Conventional Food plants are shown as a great ally in the process of 

regenerating the environment and as a great beneficiary of health and social well-being. Thus, its 

introduction in landscaping can contribute to its greater dissemination. Thus, through research in 

current documents, it was obtained from a phenotypic characterization of particularities desirable to 

urban landscaping, a list of species that were selected and classified based on their growth habit and 

grouped in tables. 
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1. Introdução 

O crescimento desordenado das cidades fez diminuir drasticamente o contato do 

homem com a natureza. Grandes extensões de áreas verdes resumidas a pequenas porções de 

cobertura vegetal em jardins, praças e parques. Essa mudança na configuração do meio 

urbano trouxe grandes prejuízos tanto para o meio ambiente como para a saúde da população. 

Assim, o paisagismo surge como uma ferramenta essencial para o resgate do 

equilíbrio, proporcionando harmonia às grandes edificações do mundo moderno e devolvendo 

às cidades a necessária convivência com o verde e com as paisagens naturais. 

Em tempos de grande conscientização mundial sobre a manutenção de um planeta 

mais sustentável e com maior qualidade de vida, procurar formas alternativas de ter maior 

contato com a natureza no meio urbano tornou-se quase uma regra geral. Nessa perspectiva o 

telhado verde, jardins verticais, eco telhado, jardins filtrantes e eco pavimento são técnicas 

que podem em muito contribuir com a qualidade ambiental das cidades. 

Através do paisagismo pode se obter maior conhecimento sobre a biodiversidade das 

espécies assim como também difundir a ideia de utilização e valorização das espécies nativas. 

As Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC‘S) que representam um recurso ainda 

pouco explorado no país, seja com fins nutritivos ou paisagísticos são espécies que precisam 

ter seu valor reconhecido para continuarem perpetuando e não correrem o risco de serem 

erradicadas antes mesmo de terem sido estudadas ou melhoradas. 

A globalização fez com que poucos alimentos se destacassem, a maioria acabou por 

ficar ignorados, desse modo apenas uma pequena parcela das espécies que servem como 

alimento atualmente é utilizada pelos seres humanos. A chave para tal problema é a maior 

divulgação de espécies pouco conhecidas. Nesse sentido, As Plantas Alimentícias Não 

Convencionais podem ter múltipla funcionalidade, pois além de preservarem a biodiversidade 

e restaurarem o meio ambiente, podem também proporcionar à população um conhecimento 

maior sobre a flora regional.  

O objetivo geral deste trabalho é estudar a viabilidade de inserção das Plantas 

Alimentícias Não Convencionais no paisagismo urbano, e os objetivos específicos são 

pesquisar na literatura sobre as espécies PANC‘S, classificar as Plantas Alimentícias Não 

Convencionais possíveis de serem introduzidas no meio urbano e pesquisar formas 

alternativas de inserção do verde nos diferentes espaços do meio urbano.  
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2. Ecossistema Urbano 

Os ecossistemas urbanos tratam-se de lugares que foram extremamente alterados pelos 

seres humanos deixando-os bastante artificializados, sendo decorrente da modernidade e 

tecnologias, por isso, atualmente sua paisagem baseia-se quase que completamente por 

construções e asfaltos. Sendo que o território urbano se expande cada vez mais, por 

decorrência do capitalismo que ocasiona o consumo exacerbado. 

O ambiente urbano é um dos responsável pelos maiores impactos ambientais negativos 

da terra. Provém dele a produção de esgoto doméstico, comercial e industrial, situações de 

disposição final inadequadas de resíduos em encostas, margens de ruas e rios, fundos de vales 

e lotes baldios (MUCELIN, 2007).Dentre os problemas também está a geração e lançamento 

de fumaça e gases, e tantas outras formas de uso humano do ambiente urbano que tem 

contribuído para o surgimento ou agravamento desses impactos tanto na área urbana quanto 

rural (MUCELLIN, 2007).Por isso, essas mudanças causaram alterações físicas e biológicas 

ao longo do tempo que modificam a paisagem e comprometem o ecossistema (MUCELLIN, 

2008, p 112). 

Por isso é preciso rever os conceitos sobre o que realmente é importante pra o 

progresso, pois todas estas dificuldades ocorridas no meio urbano geram estresse e 

insatisfação na sociedade, isso demonstra a necessidade de criar métodos que corrijam, 

melhorem ou até evitem essas contrariedades e tentar desenvolver um equilíbrio nos 

ecossistemas urbanizados.  Entretanto, para que se ofereça uma qualidade de vida adequada 

para a população em lugares urbanizados é importante que se atente para todas as 

necessidades exigidas, incluindo a estética e infraestrutura. Cada elemento da arquitetura, da 

infraestrutura, dos equipamentos e das informações urbanas, e do seu funcionamento afetam o 

detalhe e frequentemente, o todo da imagem coletiva (VARGAS, 1999). Nessa perspectiva o 

verde no espaço urbano entra como mecanismo de atenuar os efeitos da artificialidade e 

possibilitar uma reaproximação do homem com seu meio natural. O paisagismo e a 

infraestrutura verde são os meios de inserir o verde no ecossistema urbano, apresentando 

atualmente uma ótica mais funcional do que estética, onde o verde irá atender além das 

necessidades como: sumidouro de carbono, partícipe do ciclo hidrológico, supressor de ruído, 

regulador do microclima e saúde pública; e passará a contribuir também como fornecedor de 

alimentos. Nessa nova roupagem de paisagismo ambiental é que as plantas alimentícias não 
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convencionais passam a apresentar um papel importante para reequilíbrio do ecossistema 

urbano. 

3. Plantas Alimentícias Não Convencionais. 

O Brasil possui a maior biodiversidade do planeta  porém, somente uma pequena 

parcela dessas plantas é utilizada para ornamentar (LEAL, 2006). 

  O costume de trazer plantas exóticas para o paisagismo da cidade foi herdado dos 

colonizadores. Estes trouxeram da Europa, grande parte das espécies que até hoje fazem parte 

do cotidiano das cidades brasileiras. 

A utilização de espécies exóticas em projetos paisagísticos de dias atuais, muitas vezes 

é decorrente da falta de conhecimento da flora local e por pouco ainda ser explorada a 

biodiversidade do país. No geral o Brasil conhece muito pouco de sua flora nativa 

(HEINZMANN, 2007). As espécies não nativas (alóctones) no paisagismo das cidades 

contribui para a uniformização das paisagens, enquanto que a adoção de espécies nativas 

(autóctones), ao mesmo tempo em que colabora com a flora local, se torna um reforço de 

identidades regionais (HEIDEN  et al , 2006 ). 

Além disso, apresentam características muito especiais como: maior adaptabilidade ao 

solo e clima, melhor desenvolvimento metabólico, maiores possibilidades de frutos e flores 

saudáveis, propicia alimentação para animais nativos além de também conservarem a fauna 

local (CECCHETTO, 2012). 

Segundo Leal e Biond (2006) ―Muitas espécies nativas que ocorrem em áreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ameaçadas pelo processo de urbanização, podem se extinguir antes mesmo de se tornar 

conhecidas e ter seu potencial utilizado‘‘. 

Muitos dos problemas envolvendo a escolha de espécies utilizadas no paisagismo 

podem ser evitados com utilização das espécies nativas. Além disso, o uso das espécies 

nativas no planejamento urbano é relevante por conservar a biodiversidade (ISERNHAGENet 

al.2009).O planejamento é algo extremamente relevante, sendo necessário para todo e 

qualquer projeto envolvendo vegetação (médio e grande porte) dentro do ambiente urbano, 

pois quando tal se realiza de maneira empírica, quase sempre acarreta danos ao meio ambiente 

e à estrutura física urbana. 
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Curado (2007, p.23) diz que ‗‘O planejamento paisagístico deve incorporar cidades e 

meio ambiente, num processo interdisciplinar onde estão envolvidos profissionais de diversas 

áreas ‘‘.Assim, os benefícios da vegetação no meio urbano estão diretamente relacionados 

com a qualidade de seu planejamento, visto que alguns fatores podem acabar sendo 

prejudiciais ao bom desenvolvimento da vegetação.Desse modo um bom planejamento 

paisagístico deve obrigatoriamente ter considerações com questões referente: a variedade da 

espécie, porte, tempo de plantio, manejo adequado, clima, adaptabilidade da espécie, entre 

outros. Quando estas não são bem avaliadas problemas variados começam a surgir, como 

explanam alguns autores. 

 Muitas vezes acontecem erros irreparáveis pela má escolha da espécie a plantar, em 

geral agravados pela desconsideração das necessidades elementares da espécie arbórea como 

os relacionados ao solo, água, luz e o ambiente local (DANTAS, 2004). 

 Para Milano (1987) na escolha da espécie deve ser considerada a necessidade de 

compatibilização entre o porte e forma de árvore com espaço físico livre considerando-se a 

largura de rua, calçada e posição das redes de fiação elétrica, a posição e profundidade das 

redes de água e esgoto, o afastamento predial e também o tipo de tráfego local. 

 Por isso é de extrema importância que um profissional habilitado como o arquiteto 

paisagista esteja a frente de qualquer projeto que envolva introdução de vegetação no meio 

urbano. Seu conhecimento fará toda a diferença no andamento e no resultado do processo. 

Um projeto paisagístico baseado em conceito consistente alcançará um resultado diferenciado 

e com certeza de maior qualidade. Podem ser evitados prejuízos desagradáveis como, por 

exemplo, a falência da planta e danificação na estrutura física no entorno da mesma.   

Porém, o paisagismo atual muitas vezes é fortemente comercial, procura-se uma 

solução imediata e por um menor preço. Nesse caso a preocupação com critérios técnicos e 

com uma maior integração com o meio ambiente é quase sempre deixada a segundo plano. 

Essas premissas apontam que há tempos a sociedade tem sido negligente em relação 

ao manejo do meio ambiente. De fato, suas ações ao longo da história o deixaram cada vez 

mais fragilizado, de modo que hoje, temos a obrigação de nos dedicarmos a buscar 

possibilidades para o seu restauro assim como medidas para manter sua preservação.  

Nesse sentido esse estudo com o intuito de contribuir com o maior esclarecimento 

sobre a importância e valorização das plantas nativas assim como sobre os seus benefícios 

para o meio ambiente apresenta As Plantas Alimentícias Não Convencionas como sugestão 
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para o favorecimento de uma regeneração viável e consistente do ambiente. Tais benefícios 

podem ser alcançados introduzindo as mesmas no paisagismo das cidades.    

As Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC‘S) são aquelas que surgem 

espontaneamente em quintais, valas, terrenos baldios e até em beira de estrada, possuem uma 

ou mais partes que podem ser utilizadas na alimentação tais como: raízes, tubérculos, bulbos, 

rizomas, talos, folhas, flores, frutos, sementes, entre outros.  São vistas por muitos como: 

daninhas, matos, invasoras, inços e até nociva isso porque, na maioria das vezes ocorrem 

entre os cultivos ou em locais considerados inapropriados. Possuem grande valor nutricional, 

contudo, são desconhecidas ou negligenciadas por grande parte da população (KINUPP, 

2014).  

Algumas peculiaridades das PANC‘S se mostram bastantes favoráveis em relação ao 

ambiente, como por exemplo: são resistentes às pragas, estiagens, doenças e são excelentes 

para a cultura orgânica já que dispensam o uso de defensivos e fertilizantes. 

Para Kelen et al (2015) ‗‘ As PANC‘S em forma de cultura permanente (permacultura) 

mantêm o ciclo da água, além de diminuir a compactação e aumentar a vida no solo 

requerendo menor uso de energia no sistema‘‘.Em relação ao consumo são grandes os 

benefícios que elas podem proporcionar. Pesquisas revelam altos teores de vitaminas, 

proteínas e sais minerais em várias espécies Panc‘s. A Ora-pro-nóbis, por exemplo, já foi até 

chamada de ‗‘carne de pobre‘‘ em virtude das suas elevadas taxas de proteína, a Beldroega 

apresenta índices de Ômega 3 superiores aos de certas espécies de peixes considerados 

referência em relação a essa substância, a Taioba rica em mineral de Ferro é uma opção para o 

enriquecimento da dieta alimentar e para solucionar problemas de anemias.       Estamos 

diante de uma grande riqueza alimentar que nos é ofertado espontaneamente pela natureza. A 

variação e diversificação na dieta alimentar é comprovadamente importante para a 

manutenção da saúde do organismo. Nesse sentido explorar novas fontes alimentares se faz 

então estreitamente necessário. 

As Plantas Alimentícias Não Convencionais podem suprir essas necessidades, além 

disso, com sua popularização podem garantir a segurança alimentar para a população, 

principalmente para a mais carente. 

A sua utilização no paisagismo também é cercada de benefícios. São rústicas, 

resistentes e de fácil manejo, desse modo a sua utilização no meio urbano não precisará de 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
 

ISBN: 978-65-87415-14-7 
 
 

 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1107 

maiores preocupações em relação à manutenção. A própria espécie se encarrega de sua 

sobrevivência.E como algumas produzem frutos, sendo estas introduzidas em praças e 

parques podem beneficiar triplamente, favorecendo o embelezamento da cidade, o 

enriquecimento do solo e provendo alimento para a população.            

São espécies que vêm sendo resgatadas por pesquisadores, consumidoras e 

especialmente pelo empenho da agroecologia, representando um potencial econômico e 

beneficiando a agricultura familiar com importante contribuição para a sustentabilidade e 

biodiversidade (FILHO, 2016, p.48). São importantes para atrair, alimentar e conservar a 

diversidades da fauna, atuam na conservação da biodiversidade de espécies, desempenham 

um importante papel no enriquecimento e proteção do solo, apresentam um alto desempenho 

com propriedades terapêutica, são resistentes, algumas com aparência rústica outras mais 

delicadas, algumas floríferas outras não, mas em todos estes casos podendo ser utilizadas na 

ornamentação e embelezamento de residências, praças e jardins das cidades.  

O temo PANC caracteriza a planta como sendo apropriada à alimentação, porém, não 

quer dizer que todas as partes dessa planta são comestíveis. Algumas PANC‘S possui o fruto 

comestível, porém suas folhas são tóxicas, em outras as flores comestíveis poderão dar frutos 

não comestíveis.  São plantas que possuem um grande potencial nutricional, medicinal e 

ornamental, mas que ainda não têm todo esse potencial explorado por falta de costume ou 

conhecimento. Sendo que isso muitas vezes se deve pela falta de maior divulgação de seu 

potencial nutritivo, forma de manejo e também consumo.São plantas que já fizeram parte do 

cotidiano de comunidades das diferentes regiões do país, porém, caíram no esquecimento por 

fatores variados, dentre quais podemos citar a introdução das espécies exóticas e a própria 

migração do homem para a cidade. 

As plantas alimentícias não convencionais são de extrema importância para o 

desenvolvimento de uma nova cultura alimentar, pois apenas 20% das espécies de plantas 

comestíveis são utilizadas pelos seres humanos, enquanto grande parte delas não são 

valorizadas como alimento (KINUPP, 2007, p.9).São ricas em vitaminas e sais minerais, 

sendo assim uma nutritiva fonte de alimentação humana. ―As chamadas plantas ―daninhas‖ 

(ruderais) ou ―plantas do mato‘‘ (silvestres) podem ser fontes complementares de alimentos 

interessantes para assentamento humano de porte pequeno e médio e nas grandes cidades, as 

populações da periferia e dos arredores‖ (KINUPP, 2007, p.5). 
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 Importante mencionar que o consumo destas plantas é amparado por uma série de 

pesquisas científicas, que apontam não só a segurança de seu uso, mas também seu potencial 

nutricional (INSTITUTO KAIRÓS, 2017). Isso representa uma maior segurança para quem 

ao primeiro contato com a espécie se mostra com certo receio ao seu consumo. Essa hesitação 

se faz compreender pelo fato que para essa geração tudo relacionado às PANC‘S se mostra 

como novo, apesar destas sempre terem sido presente no nosso meio. 

Porém, se faz relevante aprofundar conhecimentos e conduzir maiores estudos acerca 

da possível presença de fotoquímicos tóxicos e fatores antinutricionais que algumas espécies 

PANC‘S podem apresentar se estas forem ingeridas de forma inadequada (PASCHOAL et al. 

2016).Por isso, o correto e mais indicado a ser feito é procurar por informações acerca das 

características e peculiaridades das espécies antes de decidir por sua utilização, seja estas para 

fins de consumo ou para qualquer outra destinação que se pretenda conduzir. 

As Plantas Alimentícias Não Convencionais precisam ser mais exploradas tendo em 

vista o seu grande potencial, por isso sua utilização no paisagismo das cidades pode em muito 

ajudar essas espécies a serem mais cultivadas e valorizadas no cenário nacional. Acreditando 

no seu bom desempenho nutricional, medicinal, ambiental e ornamental este trabalho tem 

como objetivo principal sugerir algumas Plantas Alimentícias Não Convencionais para serem 

utilizadas no paisagismo das cidades. 

 

4.  Metodologia 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizado inicialmente um levantamento 

bibliográfico com trabalhos acadêmicos, publicações em revistas e consultas on-line. Para 

chegar aos dados apresentados utilizou-se como guia na pesquisa o livro Plantas Alimentícias 

não Convencionais (PANC‘S) no Brasil dos autores ValdelyKinupp e HarriLorenzi. O livro 

representa em dias atuais a maior coletânea já publicada de espécies denominadas como não 

convencionais. 

 O primeiro momento constituiu em separar as espécies do livro de Kinupp e Lorenzi, 

com o propósito de filtrar as espécies que melhor se adequam ao paisagismo em cidades e 

assim demonstrar em tabela.  
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Nessa etapa inicial concentramos a atenção nas características e peculiaridades da 

planta considerando suas necessidades e seus benefícios em prol do ambiente em que a 

mesma viesse a ser plantada. Nesse sentido classificamos as espécies que julgamos poder 

despertar maior interesse em relação a sua utilização no meio urbano. De forma que um olhar 

cuidadoso e estudos feitos nos levaram a construir e apresentar tal resultado. Nesse sentido 

consideramos para a seleção das espécies que iriam compor nossa listagem, as características 

fenotípicas quanto a beleza, no sentido do colorido das flores ou frutos, formato e textura das 

folhas. Buscamos também, selecionar espécies que não apresentassem espinhos, para não 

ocasionarem problemas às pessoas, principalmente às crianças, portadores de necessidades 

especiais, como também, o público em geral. Também com o intuito de evitar riscos à saúde, 

desconsideramos as espécies com toxidade e as que possuem frutos grandes para evitar 

problemas de acidentes com as pessoas, o patrimônio público ou particular.  

 

5. Resultados/Discussões 

Após ser feita tal análise e a separação das espécies que julgamos ser adequadas para o 

meio urbano obtivemos um resultado de 115 espécies selecionadas, de um total de 351 

contidas no livro. 

A etapa seguinte foi dedicada a classificação dessas espécies quanto ao habito de 

crescimento, ou seja, herbácea, arbustiva e arbórea. Nesse sentido considerou-se a altura 

máxima de planta em idade adulta para chegar à classificação. Essa etapa da pesquisa nos 

levou a identificar 48 espécies herbáceas, 16 espécies arbustivas e 51 espécies arbóreas, que 

estão devidamente distribuídas em três tabelas distintas. A apresentação das mesmas nas 

tabelas se faz a partir de seu nome científico, nomes vulgares, número da página de sua 

localização no livro guia. Os resultados apresentaram seguintes dados: 

A tabela nº 1 corresponde às espécies arbóreas. Contém um total de 51 espécies que 

correspondem a 58,65 % de um total de 115 espécies selecionadas. 

A tabela nº 2 contém as espécies arbustivas que somam um total de 16 espécies, 

correspondendo a 18,4% do montante de 115 selecionadas. 

A tabela nº 3 diz respeito às espécies herbáceas, totalizam 48 espécies que equivalem a 

55,2% de um total de 115 espécies selecionadas. 
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6. Considerações Finais 

De acordo com o levantamento realizado, constatou-se que as cidades são locais onde 

ocorrem as mais intensas e variadas transformações do espaço, sendo estas sobretudo 

resultantes da ação e evolução do homem. Assim, à medida que as cidades foram se 

expandindo, também se tornaram crescentes os problemas ambientais urbanos, estes 

majoritariamente decorrentes da falta de planejamento. 

A redução das áreas verdes no ambiente das cidades as tornou lugar de pouca sombra, 

de forte incidência da radiação e de grande concentração de poluição. Trazendo grandes 

prejuízos tanto ao meio ambiente quanto à vida do morador destes locais.  

Na busca de amenizar os efeitos das ações antrópicas, técnicas como: o telhado verde, 

jardim vertical, jardim filtrante, eco pavimento e eco telhado desempenham um papel muito 

importante e se mostram alternativas viáveis e favoráveis ao reestabelecimento da conexão 

entre o homem e a natureza no ambiente da cidade.   

Essas técnicas sustentáveis podem contribuir para o restauro do ambiente e para a boa 

qualidade de vida dos ambientes urbanizados, trazendo melhorias tanto esteticamente como 

ambientalmente. Contribuem por exemplo com a minimização dos riscos de alagamentos, 

permitindo a água pluvial infiltrar com mais facilidade no solo. 

Um grande desafio para o paisagismo das cidades corresponde à valorização da flora 

local, pois o plantio de espécies nativas em praças, parques e avenidas ainda é modesto, 

havendo ainda grade predominância das espécies exóticas nos projetos desenvolvidos no país. 

A pouca utilização das espécies nativas quase sempre é decorrente da falta de conhecimento 

da própria biodiversidade, nesse sentido falta maior interesse por parte dos profissionais em 

buscar conhecer mais afundo a riqueza da sua flora nacional. 

 As Plantas Alimentícias Não Convencionais podem contribuir de forma especial e 

eficaz no enriquecimento do solo e em benefícios alimentares, medicinais, ecológicos e 

também ornamentais. São espécies espontâneas, de fácil manejo e possuem um grande 
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potencial que precisa ser mais bem explorado. Pois muito podem contribuir para a saúde, 

segurança alimentar e bem-estar das pessoas, assim como, também para o equilíbrio 

ambiental. 

Como estas são espécies ainda pouco conhecidas devem ser mais bem divulgadas para 

que seus benefícios seja amplamente explorado e assim um maior número de pessoas possam 

usufruir do potencial impar que estas espécies apresentam. 

. 

7. Referências Bibliográficas 

BRASIL, Ministério do Meio Ambiente, Áreas verdes urbanas, 2000. Disponível em: 

www.mma.gov.br. Acesso em 08/07/2018.   

CAMPOS, Renata Bernardes Faria; CASTRO, Josiane Marcia. Áreas verdes: Espaços 

urbanos negligenciados impactando a saúde. Revista Saúde e transformação socialv.8 n.1 

2017 P.6. 

CECCHETO, TacianeCarise, CHRISTMANN, Samara Simon, OLIVEIRA, TarcisioDorn.  

Arborização urbana: importância e benefícios no planejamento ambiental das cidades. 

XVI seminário internacional de educação no Mercosul.2014, P.6 

CURADO, Mirian Mendonça de Campos. Paisagismo contemporâneo: Fernando Chacel e 

o conceito de ecogênese. UFRJ/Urbanismo; 2003. P.23, 29. 

DANTAS, Ivan Coelho; SOUSA; Cinthia Maria Carlos. Arborização urbana na cidade 

de campina Grande-PB: inventario e suas espécies. revista de biologia e ciências da 

terra. Vol.4. n..2; segundo semestre, universidade estadual da Paraíba, 2004. P.5. 

FILHO, José Maria. A importância das PANC’S para promoção da saúde e educação 

nutricional, social, gastronômica e ambiental. Revista de nutrição funcional; ano.15; n.65; 

2016. P.48 

GENGO, Rita de Cássia, HENKES, Jairo Afonso. A utilização do paisagismo como 

ferramenta na preservação e melhoria ambiental em área urbana. Revista gestão e 

sustentabilidade ambiental v.1, n.2, 2003. P. 65.  

GOMES, Marcos Antônio Silvestre, SOARES, Beatriz Ribeiro. A vegetação nos centros 

urbanos: Considerações sobre os espaços verdes em cidades médias brasileiras, estudos 

geográficos, 2003, p. 22 

HEIDEN, Gustavo; BARBIERI, Rosália; TEMPELSTUMPP. Consideração sobre o uso de 

plantas nativas ornamentais. v.12; n.1; p 2-7; 2006; P.1 

http://www.mma.gov.br/


 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
 

ISBN: 978-65-87415-14-7 
 
 

 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1117 

HEINZMANN, Berta Maria; BARROS, Francisco Maikon Correa. Potencial das plantas 

nativas brasileiras para o desenvolvimento de fitomedicamentos tendo como 

ExemplolippiaAlba (MILL) N.E. BROWN (Verbenaceae); Saúde (Santa Maria). vol.33; 

n1:p43-48; 2007; P.4. 

INSTITUTO KAIRÓS; ―Guia prático de PANC, plantas alimentícias não convencionais‖; 

2017; p.12 Disponível em: https://institutokairos.net/portfolio-items/guia-pratico-de-panc-

plantas-alimenticias-nao-convencionais/ 

ISERNHAGEN, Ingo, BOURLEGAT, Jeanne M.G, CAR CURADO, Mirian Mendonça de 

Campos. Trazendo a riqueza arbórea regional para dentro das cidades: Possibilidades, 

limitações e benefícios. REVSBAU, Piracicaba, SP, v.4, n.2. 2009. P.120.  

KELEN, M. E. B; NOUHUYS, I. S. V; BRACK, P; SILVA, D. B. Cartilha Plantas 

Alimentícias Não Convencionais (PANC): Hortaliças Espontâneas e Nativas. Grupos 

Viveiros Comunitários (GVC). Biologia UFRGS. 1° ed. Porto Alegre. 44p. 

KINUPP, Valdely Ferreira; LORENZI, Harri. Plantas alimentícias não convencionais 

(PANC) no Brasil, guia de identificação, aspectos nutricionais e receitas ilustradas. 2014. 

P.5,9. 

KINUPP, Valdely. Plantas Alimentícias não-convencionais da região metropolitana de 

Porto Alegre, RS. 2007. P.10.  

LEAL, Luciana; BIONDI, Daniela; ―Potencial ornamental de espécies nativas”; revista 

cientifica eletrônica de engenharia florestal- publicação cientifica da faculdade de 

agronomia e engenharia florestal de garça FAEE ANO IV; número.08; agosto de 2006; 

periodicidade semestral. P.5 

LIMA, Valéria; AMORIM, Margarete Cristina de Costa Trindade. A importância das áreas 

verdes para a qualidade ambiental das cidades. Revista formação; n.13; p.139-165; 2006 P.1.   

MAHLER, Maria Muller Eliziane; ANTONIAZZI, Maria Teresinha Hanel. Cidades 

sustentáveis no contexto Brasileiro. 2017. P. 06 

MUCELIN, Carlos Alberto; BELLINI, Marta. Lixo e impactos ambientais perceptíveis no 

ecossistema urbano. Sociedade & natureza, Uberlândia. 2008. P.112  

MUCELIN, Carlos Alberto; BELLINI; Luzia Marta. Percepção ambiental em ecossistema 

urbano. SEB, Sociedade de Ecologia do Brasil. 2007. P. 1 

PADOAN, Lucas de Lima Fernandes. Ecossistemas urbanos: uma perspectiva analítica 

das cidades. XI CONVIBRA, 2014, P. 3 

https://institutokairos.net/portfolio-items/guia-pratico-de-panc-plantas-alimenticias-nao-convencionais/
https://institutokairos.net/portfolio-items/guia-pratico-de-panc-plantas-alimenticias-nao-convencionais/


 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
 

ISBN: 978-65-87415-14-7 
 
 

 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1118 

PASCHOAL, Valéria; GOUVEIA, Isabela; SOUZA, Neiva dos Santos. Plantas alimentícias 

não convencionais (PANCS): O potencial da biodiversidade brasileira; Revista brasileira de 

nutrição funcional. 2016. P.9 

VARGAS, HelianaComin; Qualidade ambiental urbana: Em busca de uma nova ética. 

VII Encontro nacional da Anpur- Porto Alegre. 1999. 

VEIGA, Renato Ferraz de Arruda. Levantamento de plantas ornamentais nativas 

mantidas sob conservação ex situ no Brasil. 2009; P.1. 

.  

  



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
 

ISBN: 978-65-87415-14-7 
 
 

 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1119 

CARBONO ORGÂNICO E ATRIBUTOS FÍSICO-QUÍMICOS DE UM 

SOLO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS–PA 

Luís André de Sousa Miranda 
Universidade do Estado do Pará – Campus VI 

Email: andresousamiranda@gmail.com 

 

Marcello dos Santos Silva 
Universidade do Estado do Pará – Campus VI 

Email: marcellsantzs99@gmail.com 
 

Tereza Lopes Farias 
Universidade do Estado do Pará – Campus VI 

Email: tereza.lopesfarias@gmail.com 

 

Julita Maria Heinen do Nascimento 
Universidade do Estado do Pará – Campus VI 

Email: julitamheinen@gmail.com 
 

Francisco Felix dos Santos 
Universidade do Estado do Pará – Campus VI 

Email: felixsantosnew@gmail.com 
 

Camila Nascimento Alves 
Mestre em Geologia. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

E-mail: camila.alves@uepa.br 

 
Área Temática: Meio Ambiente, Recursos Florestais e Recursos Pesqueiros 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

A qualidade do solo tem instigado cada vez mais pesquisas, visto que a busca por uma melhor 

produção é cada vez mais almejada. Desse modo, a caracterização da qualidade do solo tem se tornado 

um mecanismo eficaz para definir a capacidade do sistema de viabilizar-se no presente e no futuro. 

Com isto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar por meio químico e físico a qualidade do solo 

coletado in situ em Paragominas/PA, a fim de verificar os resultados obtidos com a precisão de cada 

método utilizado. Foram retiradas duas amostras de um perfil de solo em dois horizontes e foram 

armazenados para a realização de análises físico-químicas. Os resultados obtidos nessa pesquisa 

expõem a importância da realização de determinadas medidas de campo, como as propriedades físicas 

e químicas do solo, no viés qualitativo do mesmo. Logo, as variáveis umidade, cor, pH, fração do solo 

e teor de MO possibilitam o conhecimento do local e dos processos de modificação que ali ocorreram. 

Dessa forma, servem como fundamento para identificar variações de maior impacto. 

 
Palavras-Chave: Solos, Qualidade, Parâmetros, Análises 

 
Abstract 

The quality of the soil has instigated more and more research, since the search for a better production 

is more and more desired. Thus, the characterization of soil quality has become an effective 

mechanism to define the system's capacity to be viable in the present and in the future. With this, the 

present work aims to evaluate by chemical and physical means the quality of the soil collected in situ 

in Paragominas/PA, in order to verify the results obtained with the accuracy of each method used. Two 

samples were taken from a soil profile in two horizons and were stored for physical-chemical analysis. 
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The results obtained in this research expose the importance of carrying out certain field measurements, 

such as the physical and chemical properties of the soil, in its qualitative bias. Therefore, the variables 

humidity, color, pH, soil fraction and MO content allow the knowledge of the place and the 

modification processes that occurred there. In this way, they serve as a basis to identify variations of 

greater impact. 

 
Keywords: Soils, Quality, Parameters, Analyses 

 

1. Introdução 

A qualidade do solo tem instigado cada vez mais pesquisas, visto que a busca por uma 

melhor produção é cada vez mais almejada. Desse modo, existe um abrangente conjunto de 

indicadores que são utilizados, como os biológicos, químicos e físicos. Logo, a caracterização 

da qualidade do solo por meio desses parâmetros tem se tornado um mecanismo eficaz para 

definir a capacidade do sistema de viabilizar-se no presente e no futuro (SILVA et al., 2020).  

Segundo Silva (2019), a qualidade do solo se dispõe de forma qualitativa e/ou 

quantitativa, além de mensurar e avaliar as alterações em um determinado ecossistema. Dessa 

maneira, ao longo do tempo os estudos de tais indicadores permitem quantificar a relevância e 

o período das alterações ocasionadas pelos variados sistemas de manejo no solo.  

Quanto as principais propriedades químicas aplicadas na avaliação da qualidade do 

solo têm-se o potencial hidrogeniônico (pH), a capacidade de troca catiônica, a matéria 

orgânica e os níveis de nutrientes; são capazes de proporcionar a compreensão de fertilidade 

existente em uma área, possibilitando analisar prováveis alterações sofridas em função da 

gestão adotada em determinada região (FREITAS et al., 2017).  

Um dos fatores que implicam nas características físicas e químicas do solo é a matéria 

orgânica, que é essencialmente formada por compostos de carbono. Dessa forma, o carbono 

orgânico está diretamente ligado à qualidade do solo, pois atua como um agente cimentante 

da estrutura, que influencia na complexação de elementos e capacidade de troca de cátions na 

solução do pH, e também eleva a presença hídrica no solo (CAMPOS et al., 2016).  

Diante disso, notou-se que a maior parte do solo de Paragominas/PA é caracterizado 

como amarelo distrófico, sendo classificado como Latossolo Amarelo (LA) com textura 

argilosa. Os latossolos referem-se a solos ricos em alumínios, profundos, ácidos e com alto 

grau de intemperismo, são caracterizados por demonstrarem condições químicas 

insatisfatórias, porém de boa estrutura física (EMBRAPA, 2013).  
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Os Latossolos Amarelos localizam-se com maior intensidade nos platôs amazônicos e 

litorâneos, porém, eles se encontram espalhados por diversas regiões brasileiras. Estes são 

formados por material mineral, suscetíveis ao uso de pastagens, reflorestamento, culturas 

anuais e perenes. Porém, embora a alta capacidade para a agropecuária, uma porcentagem de 

sua área deve conter uma reserva preservada para proteção da biodiversidade desses 

ambientes (EMBRAPA, 2006).  

Com base no exposto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar por meio químico 

e físico a qualidade do solo coletado in situ em Paragominas/PA, a fim de verificar os 

resultados obtidos com a precisão de cada método utilizado. 

 

2. Metodologia 

2.1. Área de estudo  

O presente trabalho foi realizado na cidade de Paragominas, sudeste do estado do Pará 

(figura 1), com população estimada em 108.547 habitantes (FAPESPA, 2016), sob as 

coordenadas 2° 59' 51'' S e 47° 21' 13'' O. Com base na classificação de Koopen, o clima desta 

localidade encaixa-se na categoria AWI, logo, apresenta um clima tropical chuvoso com 

elevado déficit hídrico (NEVES; COSTA; ROCHA,2017).  
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Os principais tipos de solos desta região são Latossolo amarelo distrófico, Argiloso 

amarelo, Plintossolo, Gleissolo e Neossolo caracterizados por possuir baixos índices de 

fertilidade (Martins et al., 2018). 

Tabela 1 – Lista de materiais  

Equipamentos de 

campo  

Equipamentos 

laboratoriais  

Reagentes e 
soluções  
 

Aparelhos  

 

(1) Picareta  (1) Balão volumétrico  

250ml   

Dicromato de 

potássio 

(K2Cr2O7)  

Balança Analítica  

 

(1) Pá    (2) Beckers  Ácido 

ortofosfórico 

(H3PO4)  

Capela  

 

(2) Sacos de 

polietileno 

(1) Bureta 50ml  Difenilamina 

(C12H11N)  

Estufa de  

Secagem  

 

(1) Rolo de massa (1) Suporte  Sulfato ferroso 

amoniacal 

(FeH20N2O14S2)  

Chapa 

esquentadora  

 

 (2) Erlenmeyer 250ml  pHmetro de  

bancada   

 

 (4) Pares de luvas   

 (1) Pipeta volumétrica  

10 ml   

  

 (1) Proveta de 100 ml     

 (1) Peneira 

granulométrica com 

malha de 40    

  

 (1) Peneira 

granulométrica com 

malha de 100  

  

 (2) Tubo de ensaio de  

25 mm  

  

Fonte: autores, 2020. 
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3. Coleta e Análisede Dados 

3.1Amostragem  

A coleta de solo in loco das amostras ocorreu no mês de outubro, período não chuvoso 

da região, em um ponto predeterminado (P1) localizado sob as coordenadas -2.98596596 S‘ e   

-47.35917405 O‘, dentro da Universidade do Estado do Pará – Campus VI, no horário de 

9hr00min (figura 2).   

Figura 2 - Localização do ponto de coleta 

 

Fonte: google earth. 

 

Foram retiradas duas amostras de um perfil de solo, de acordo com o Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2013) como:latossolo amarelo distrófico, 

em dois horizontes, com auxílio de picareta e pá (figura 3).  

Figura 3 - Coleta das amostras de solo                    Figura 4 - Armazenamento das amostras 

 
Fonte: Autores, 2020. 

 

 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
 

ISBN: 978-65-87415-14-7 
 
 

 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1124 

A primeira amostra com profundidade de 0cm à 20cm, e a segunda de 20cm à 40cm, 

onde foram armazenadas em sacos pretos e transportadas até o laboratório para posteriores 

análises dos parâmetros físico-químicos (figura 4).  

 

3.2 Destorroamento  

Após a coleta, verificou-se que as amostras continham muitos torrões que 

necessitavam ser destorroados. Logo, as mesmas foram dispostas, uma por vez, sobre uma 

mesa e utilizando rolo de massa os torrões foram esmagados, a fim de obter amostras mais 

finas e uniformes (figura 5).  

 

Figura 5 – destorroamento das amostras  

 

AMOSTRA 1 AMOSTRA 2 

Fonte: autores, 2020. 

 

3.3 Determinação da cor  

 

Para análise e determinação colorimétrica das amostras, estas foram adicionadas em 

dois Becker com pequenas quantidades cada, e por comparação foi utilizado os padrões da 

carta de Munsell, com intuito de determinar a matiz, valor e o croma de ambas as amostras 

(figura 6).  
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Figura 6 – análise da cor das amostras  

 
AMOSTRA 1  AMOSTRA 2  

Fonte:autores,2020.  

3.4 Umidade  

Com a finalidade de verificar a umidade, as amostras coletadas (úmidas) foram 

adicionadas em beckers e pesadas na balança analítica. Em seguida, levou-se as mesmas para 

estufa de secagem à 120°C durante 8hrs. Após os beckers esfriarem realizou-se novamente a 

pesagem das amostras (secas), sendo possível realizar o cálculo de secagem (figura 7 e 8).  

Figura 7 – Pesagem das amostras  

  
Fonte: autores, 2020.  
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Figura 8 – Amostras na estufa de secagem 

 

Fonte: autores, 2020.  

 

Cálculo de secagem: 

Peso da amostra úmida – Peso da amostra seca = quantidade de umidade Obs.: 

Desconsiderar o peso do becker vazio de ambas as amostras.  

 

3.5 pH das amostras  

Com o intuito de comparar os resultados obtidos, o pH do solo foi mensurado por 

meio de dois procedimentos. O primeiro pelo método caseiro, no qual, cinco colheres de chá 

da amostra de solo um (0 - 0,20cm) foram depositadas em dois copos de polietileno, 

posteriormente, em um recipiente adicionou-se vinagre de álcool e no outro colocou-se água 

destilada, a fim de umidecer o solo, no recipiente que recebeu água destilada foi também 

bicarbonato de sódio.  

Em seguida, observou se houve ocorrência do borbulhamento nesses receptores. A 

ausência de bolhas indica que o solo é neutro, a presença de bolhas no copo com vinagre 

indica alcalinidade, e a existência de bolhas no recipiente com bicabornato determina acidez 

(figura 9). O mesmo processo foi repetido com a amostra dois de solo (0,20cm - 0,40cm).  

No segundo método de mensuração do pH, utilizou-se o pHmetro de bancada. Para 

realizar tal processo, 100 g da primeira amostra de solo juntamente com 100 ml de água 

destilada foram adicionadas a um becker e homogeneizadas. Posteriormente, o eletrodo 

(componente do pHmetro) foi posicionado dentro do recipiente até que o mesmo atingisse 
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estabilidade, reduzindo o risco da ocorrência de erros (figura 10). Este procedimento também 

foi realizado com amostra dois.  

Figura 9 - Método caseiro para determinação de pH 

 

 

Fonte: autores, 2020.  

 

Figura 10 - Método laboratorial para determinação de pH 

 
Fonte: autores, 2020.  

 

3.6 Fração do solo  

Para determinar os teores de areia, silte e argila, as amostras passaram pelo processo 

de peneiramento. No qual, com auxílio de peneiras granulométricas (malha de 100 e 40) 

aproximadamente 200g de solo da amostra um foi peneirado, obtendo três frações de solo 

com granulometria distintas (figura 11). Essas frações foram adicionados em beckers e 

levadas para pesagem na balança analítica, onde tais valores são utilizados na formação do 

triângulo textural para solos. O mesmo processo foi repetido com a amostra dois.  
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Figura 11 – peneiramento das amostras  

  

AMOSTRA 1 AMOSTRA 2 

Fonte: autores, 2020. 

 

3.7 Determinação do teor de matéria orgânica  

Para determinação do teor de matéria orgânica foi utilizado 0,5 g de solo da primeira 

amostra, peneirada com malha de 100, em peneira granulométrica, e transferidas para um 

erlenmeyer. Em seguida, adicionou-se 10 ml da solução dicromato de potássio (K2Cr2O7) 

neste recipiente com o auxílio de um pipetador volumétrico, além disso, um tubo de ensaio de 

25 mm cheio de água foi aferido dentro da vidraria atuando como uma espécie de 

condensador.  

A solução preparada foi colocada sobre a chapa esquentadora até que se verificasse à 

fervura desta (figura 12). Adiante a mesma foi retirada deste equipamento e resfriada. 

Posteriormente, colocou-se 80 ml de água destilada, utilizando uma proveta, 2ml de ácido 

ortofosfórico (H3PO4) e 3 gotas do indicador difenilamina (C12H11N) no erlenmeyer, onde 

verificou-se a mudança de coloração das amostras para azul. 

Após a realização de toda essa preparação, a solução foi titulada com sulfato ferroso 

amoniacal (FeH20N2O14S2) presente em uma bureta, aferindo-se o volume em milímetros 

gastos para que a cor azul característica do liquido fosse substituída pelo verde (figura 13).   
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Todo esse processo descrito também foi feito na amostra de solo dois.  

Figura 12 – Amostras sobre a chapa esquentadora 

 

Fonte: autores, 2020.  

 

Figura 13 – Mudança de coloração das amostras 

 

Fonte: autores, 2020.  

As fórmulas a seguir são necessárias para determinar o teor de matéria orgânica:  

Fator de correção:  

40 
f=  
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Teor de carbono orgânico:  

C= (40-V) x f x 0,6  

 

 

Onde:   

C é o teor de carbono orgânico  

V é o volume (ml) gasto na titulação f 

é o fator de correção  

Teor de matéria orgânica (%)    

M.T= C x 1,724  

 

Em que: 

M.T é o teor de matéria orgânica (%)    

C é o teor de carbono orgânico  

4. Resultados e Discussão  

4.1A importância de determinar a cor do solo  

O estudo da cor de acordo com a tabela de Munsell determinou que a amostra um (0,0 

– 0,20 cm) apresenta cor predominante vermelho (matiz), valor 7 e croma 3. Logo, a primeira 

amostra é caracterizada: 3R 7/3. 

Para a amostra dois de solo (0,20 – 0,40cm) a caracterização obtida indicou cor 

predominante amarelo (matiz), valor 3 e croma 7. Dessa forma, a segunda amostra é 

classificada: 7Y 3/7.  

Obs.: o primeiro valor é a tonalidade da cor fundamental acompanhada da primeira 

letra em inglês do nome do matiz que a amostra foi classificada, o número após a letra é o 

valor/croma obtido na classificação.  

Na pesquisa realizada por Araújo et al., (2019) na cidade de Paragominas/PA, foi 

possível observar que a cor do solo está diretamente relacionada as propriedades químicas e 

físicas, composição biológica e mineralógica do solo. Sendo a umidade, mineralogia e 

material orgânica os principais fatores que influenciam a cor do solo.  

De acordo com Moline e Coutinho (2015) em seu trabalho realizado no município de 

Manacapuru/AM, a mudança de cor nas amostras pode ser uma resposta a fertilidade deste 

solo, haja vista que o primeiro horizonte (0,0 – 0,20cm) recebe mais matéria orgânica do que 

o segundo horizonte (0,20 – 0,40cm).  

4.2 Quantidade de umidade presente nas amostras  

A primeira amostra que estava úmida pesou 46,0896g, após a secagem a mesma 

continha 43,9932g. Os dados obtidos indicaram que 2,0964g de umidade da amostra um foi 

retirada e 3,4603g da amostra dois.  
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No trabalho realizado por Kazmierczak (2018) na cidade de Ponta Grossa/MG foi 

observado que a presença de água na amostra eleva a radiação eletromagnética absorvida, ou 

seja, quanto maior a umidade mais escuros são os solos. Vale ressaltar que devido a 

percolação do solo, amostras mais profundas tendem a conter umidade, mas não 

necessariamente são mais escuras, devido ausência de matéria orgânica.  

A umidade do solo é uma variável importante para a compreensão de muitos processos 

naturais e hidrológicos que atuam em diversas escalas, segundo Silva et al., (2015) destaca 

em sua pesquisa realizada no município de Pesqueira/PE que o monitoramento dessa variável 

é indispensável para custear ações de manejo e conservação do solo e água.  

 

4.3 Mensuração de pH no solo  

No que se refere a mensuração do pH realizada através do método caseiro nota-se que 

a amostra um (0-0,20cm) e dois (0,20cm-0,40cm) possuem pH neutro, pois não houve 

borbulhamento nos recipientes.  

Entretanto, a partir da aferição realizada por meio da utilização do pHmetro de 

bancada, observou-se que as amostras um e dois apresentam pH de 5,15 (ácido) e 4,90 (ácido) 

respectivamente. Dessa maneira, constata-se uma grande diferença entre os valores obtidos 

entre os procedimentos, visto que o executado com o pHmetro de bancada tem maior 

confiabilidade.  

Conforme os dados expostos em estudo realizado por Guarçoni (2017) na cidade de 

Lavras/MG, o pH do solo é um indicador de indubitável relevância, essencialmente em 

localidades que apresentam o clima tropical. Nesse sentido, consta-se que, uma grande porção 

dos solos do Brasil possuem complicações associados a acidez, como por exemplo, a 

incidência de alumínio e manganês que em elevados índices ocasionam a deficiência de 

macro nutrientes importantes como o cálcio e magnésio, gerando consequências negativas as 

plantas principalmente com relação ao desenvolvimento do sistema radicular das mesmas.                                 

 

4.4 Composição textural do solo  

Os seguintes cálculos foram realizados para determinar a proporção em porcentagem 

dos constituintes primários das amostras:  

 

•Amostra 1                                            

Silte   

200g ---100%   

68,7g---x  
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X= 35% de silte   

 

Argila   

200g---100%  

35 g---x  

X=18% de argila   

 

Areia   

200g---100%  

95 g---x  

X=47% de areia   

 

Quanto a composição textural das amostras, notou-se que a amostra um (0,0 – 0,20cm) 

contém 65,70g de silte, 35g de argila e 95g de areia. Enquanto na amostra dois (0,20cm-

0,40cm) tem 84,5g de silte, 25g de argila e 90,5g areia.  

 

Obs.: o mesmo cálculo foi realizado para a amostra dois.  

 

Com base nos dados obtidos, observou-se que a amostra um é composta por 35% de 

silte, 18% de argila e 47% de areia, enquanto a amostra dois é constituída por 42% de silte, 

13% de argila e 45% de areia. Em seguida, foi elaborado o triângulo textural para solos, no 

qual ambas as amostras obtiveram o mesmo resultado de franca (figura 14).  

Figura 14 - Triângulo textural 

 

Fonte: autores, 2020.  
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Diante disso, segundo LISBÔA et al., (2019) em pesquisa realizada no município de 

Alegre/ES evidencia-se que, a textura do solo é considerada um indicador físico que está 

diretamente associado a concentração das partículas primarias que são, areia, argila e silte.  

É importante ressaltar ainda que, a proporção da presença destes componentes, estão 

relacionadas com algumas propriedades do solo como, capacidade de resistência e a 

resiliência que o mesmo possui, além disso a estruturação textural deste também influencia na 

dinâmica de processos biológicos, como por exemplo a ciclagem de nutrientes.  

 

4.5 Teor de matéria orgânica  

Para a determinação do teor de matéria orgânica nas mostras foram realizados os 

seguintes cálculos:  

 

•Amostra 1  

Fator de correção  

40 
f=  

 

40 
f=  

 

f= 40  

 

Teor de carbono orgânico  

C= (40-V) x f x 0,6  

C= (40 - 1) x 40 x 0,6  

C= 936 ml/g  

 

Teor de matéria orgânica (%)    

M.T= C x 1,724  

M.T= 936 x 1,724  

M.T= 1613,664 %   

 

Obs.: o mesmo cálculo foi realizado para a amostra dois.  

 

A partir dos procedimentos realizados, com intuito de determinar a quantidade de 

matéria orgânica em porcentagem, observou-se os seguintes valores na amostra um: 1613,664 

% e na amostra dois: 786,144 %.  

Dessa forma, como cita Gazolla et al., (2015) em trabalho efetuado na cidade de 

Londrina/PR, os níveis de concentração de matéria orgânica encontram-se mais elevados nas 
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camadas superficiais do solo, logo, a existência da mesma diminui conforme a profundidade. 

Além disso, a incidência de MO sofre influência direta de inúmeros fatores, como por 

exemplo, a presença de vegetação nativa na área, clima e composição textural do solo.  

Outro estudo executado porMarchini et al., na cidade de Selvíria/MS em 2015 ainda 

afirma que certas práticas de manejo inadequadas podem modificar os teores de matéria 

orgânica do solo, visto que os impactos negativos gerados por essa problemática são 

perceptíveis apenas após anos de realização intensa de tais práticas indevidas.          

 

5. Conclusão 

Os resultados obtidos nessa pesquisa expõem a importância da realização de 

determinadas medidas de campo, como as propriedades físicas e químicas do solo, no viés 

qualitativo do mesmo. Esses parâmetros de qualidade possibilitam o conhecimento do local e 

dos processos de modificação que ali ocorreram. Dessa forma, servem como fundamento para 

identificar variações de maior impacto.   

Verificou-se que os seguimentos da coloração do solo são influenciados pela umidade, 

pela concentração de matéria orgânica na superfície e pela mineralogia dos solos. Dessa 

maneira, através da obtenção dos dados, também possibilitou compreender que a quantidade 

de matéria orgânica e de carbono é diretamente ligada com teor de acidez, assim, podendo 

influenciar na degradação da área.  

Logo, a diversidade dos ecossistemas é o principal fator para um funcionamento eficaz 

do sistema do solo/planta/atmosfera. Os indicadores físicos, químicos e a matéria orgânica 

que são modificados pelo manejo do solo, tem como parâmetro a vegetação nativa, o que 

possibilita a utilização destes como critério ambiental da qualidade do solo. Portanto, 

pesquisas como essa permitem maior conhecimento para um desenvolvimento mais 

sustentável que auxilia no manejo de solos.  
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Área Temática VI: Cooperativismo, Economia Solidária e Gestão de Empreendimentos 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

As cooperativas se apresentam como uma forma alternativa de organização para a agricultura familiar, 

com o propósito de unir os agricultores interessados e fazer com que todos sejam beneficiados, através 

de políticas e incentivos que proporcionem o crescimento de ambos. Em se tratando de gestão, é 

comum que no decorrer desse caminho, principalmente no começo, sejam encontrados problemas e 

dificuldades pertinentes, e, conseguindo diagnosticá-los, resolvê-los com maior eficiência. Diante 

disso, esse estudo busca propor estratégias de gestão, com foco na sustentabilidade e na vantagem 

competitiva da organização, com o objetivo de promover o crescimento do empreendimento. A 

pesquisa se classifica como sendo do tipo qualitativa. Quanto aos fins, tratou-se de pesquisa 

exploratória e quanto aos meios, estudo de caso. O principal sujeito da pesquisa foi a gestora da 

cooperativa. A coleta de dados se deu por meio de entrevista semiestruturada e para a análise dos 

dados foi utilizada a análise de conteúdo. Os resultados obtidos pelas entrevistas apontam que os 

principais problemas encontrados são a falta de um modelo de gestão bem estruturada, além da falta 

de conhecimento cooperativista por parte dos associados e também o desperdício de alimentos. 

Constatou-se que a elaboração de um planejamento de gestão seria uma alternativa nesse momento, 

além de um sistema de informação que integre relatórios e possíveis compradores, visando minimizar 

o desperdício de alimentos, além de proporcionar outros serviços para a cooperativa.  

 

Palavras-Chave: Cooperativismo, Agricultura Familiar, Estratégia Organizacional. 

 

Abstract  

Co-operatives have been presented as an alternative form of organization for family farming, with the 

purpose of uniting interested farmers and benefiting everyone through policies and incentives that 

foster their growth. When it comes to management, it is common that along this path, especially in the 

beginning, you will encounter pertinent problems and difficulties, and knowing these problems and 

knowing the difficulties of associates makes it easier to diagnose and solve them more efficiently. 

Given this, this study seeks to propose management strategies, focusing on sustainability and 

competitive advantage of the organization, with the objective of promoting the company's growth, 

because a well structured management and engaged in the growth of associates ensures that everyone 
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is motivated to produce increasingly. The research is classified as qualitative. As for the ends as being 

exploratory and as for the means a case study. The research subject was the manager of the 

cooperative. Data were collected through semi-structured interviews and content analysis was used for 

data analysis. The results obtained from the interviews indicate that the main problems encountered 

are the lack of a well-structured management model, and some points such as the lack of cooperative 

knowledge on the part of the associates and also the waste of food were raised. It was found from the 

interviews that the elaboration of a management plan would be the best option for the cooperative at 

this time, as well as a system that interconnects reports and potential buyers so that there is no food 

waste and other services available to the cooperative. Therefore, there is no doubt that good planning 

ensures not only the cooperative's growth but also a successful competitive advantage. 

 

Key words: Cooperativism, Family Farming, Organizational Strategy. 

 

 

1. Introdução 

Diante do atual cenário econômico do Brasil, os modelos de produção requerem uma maior 

agilidade, para que assim possam responder de forma mais rápida às demandas do mercado. Nesse 

sentido, as cooperativas se destacam por serem formadas por um grupo de pessoas que possuem um 

objetivo em comum. Entre diversos segmentos de trabalho dentro do cooperativismo, surge o pequeno 

produtor rural, que ingressa em cooperativas de agricultura familiar para assim fortalecerem a sua 

atividade produtiva, garantindo maior visibilidade do produto, incentivo e motivação dos outros 

associados, entre outros benefícios. 

O cooperativismo e suas práticas são um contraponto entre os extremos do capitalismo e do 

socialismo, resgatam a cidadania social e econômica. Analisando o pensamento dos precursores do 

cooperativismo com o cooperativismo atual, verifica-se muitas correntes diferentes mas em todas elas 

o foco principal é o homem, ou seja, o trabalhador. Na atualidade, especialmente no campo do 

trabalho, com o efeito da globalização, o cooperativismo se apresenta como uma forma de gerar 

possibilidades de recuperação de renda e de dignidade dos trabalhadores, baseando-se em seus 

princípios (SALES, 2010). 

 Em Santa Catarina a agroindústria é reconhecida internacionalmente, e da qual muitos 

produtores rurais fazem parte dessa cadeia produtiva. Em contrapartida as cooperativas de agricultura 

familiar encontram muita dificuldade tanto de gestão quanto de comercialização, inserção no mercado 

com seus produtos. Segundo dados do Sindicato e Organização das Cooperativas de Santa Catarina 

(OCESC), o estado possui 47 (quarenta e sete) cooperativas no ramo agropecuário, dessas, 20 (vinte) 

estão cadastradas na União Nacional de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária 

(UNICAFES), esse órgão é responsável por oferecer visibilidade e ser um instrumento de 

representação dos interesses das cooperativas afiliadas. 
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 A Cooper Guatambú é uma das Cooperativas afiliada a UNICAFES que atua no ramo da 

agricultura familiar, possuindo hoje um total de 47 associados
1
. A qualidade dos produtos e serviços 

oferecidos e um bom planejamento são fundamentais e irão interferir diretamente no acesso dos 

agricultores ao mercado. Se tratando do crescimento da cooperativa é comum que ela encontre 

desafios como falta de motivação ou a concorrência com outros mercados locais e também falta de 

uma cultura cooperativista. Associados satisfeitos e engajados no propósito da cooperativa podem 

motivar outras pessoas, promovendo assim o crescimento da empresa. 

 Diante do exposto, o estudo teve como foco o diagnóstico interno de uma cooperativa do ramo 

de agricultura familiar da cidade de Guatambú em Santa Catarina, e visa apresentar os principais 

limites de gestão encontrados na cooperativa e como a adoção de estratégias pode identificar 

possibilidades para que essa se torne mais sustentável e consequentemente mais competitiva, 

compartilhando dessa essência com os produtores associados. O presente trabalho tem como objetivo 

geral a proposição de estratégias de gestão, com foco na sustentabilidade e na vantagem competitiva 

da organização de acordo com os princípios do cooperativismo.  

As cooperativas de produção familiar prestam serviços exclusivos aos seus associados, 

fazendo parte delas pequenos produtores rurais que sozinhos podem ter dificuldades com a falta de 

incentivo e recursos. Esses participam da sua gestão através das assembleias e se beneficiam dos 

serviços, dando assim mais visibilidade aos seus produtos e melhorando a renda familiar.  

Assim, estudos de gestão são importantes para identificar suas práticas, a exemplo da 

cooperativa apresentada aqui, e também para outras que atuam no ramo da produção familiar e 

possuem alguma dificuldade, tanto na gestão quanto na comercialização dos produtos de seus 

cooperados. O estudo foi realizado na Cooper Guatambú por conta de o pesquisador conhecer a 

cooperativa e por ela estar presente na Universidade Federal da Fronteira Sul campus de Chapecó, o 

que facilita na obtenção dos dados e contribui para o seu crescimento profissional, e também para 

fornecer informações úteis, de interesse da cooperativa, por estar em fase de organização da produção 

e da comercialização. 

 

1.1 Cooperativismo: conceitos e gestão 

A partir do momento que o homem precisou viver em conjunto com os demais, surge a 

necessidade da solidariedade entre eles, desde os tempos mais antigos o homem percebeu que as suas 

ações bem como a sua sobrevivência dependiam de outros semelhantes, com ideias semelhantes. 

Assim, dependendo do outro para a própria sobrevivência, acabou descobrindo as vantagens da 

cooperação, a partir disso percebeu o caminho do trabalho conjunto era essencial para o seu 

crescimento. A cooperação, não deixa de ser um acordo onde cada membro se doa para o todo e 

aproveita o todo de cada um (CENZI, 2009). 

                                                           
1 

Dados atualizados em 30/10/2019 
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 Segundo Henn (2004), o cooperativismo se caracteriza como um sistema fundamentado na 

reunião das pessoas em que o projeto, o procedimento realizado, em qualquer ramo, visa as 

necessidades da comunidade e não ao lucro, busca o conjunto e não o individual. Diferença que faz do 

cooperativismo a alternativa econômica que leva ao sucesso com equilíbrio e justiça entre os 

associados 

 Através do tempo, os homens conquistaram seu próprio espaço, foi criado a máquina manual, 

após a vapor. Em meados do século XIX surgiu a chamada revolução industrial. A mão-de-obra 

perdeu grande poder de troca. Os salários baixos e a longa jornada de trabalhado trouxeram muitas 

dificuldades para a classe operária (GAWLAK, 2004). 

 Diante disso, surgiu entre essa classe, lideranças que criaram associações de caráter 

assistencial a essas pessoas. (GAWLAK, 2004). Mas somente em 1844, em Rochdale-Manchester, 

também na Inglaterra, um grupo de 28 trabalhadores (27 homens e uma mulher), sem conseguir 

comprar o básico para sobrevivência nos mercados da região onde moravam, se uniram e montaram 

seu próprio armazém. A ideia era muito simples, mas eficaz. Basicamente, compravam alimentos em 

grande quantidade para conseguir preços melhores, tudo o que fosse adquirido seria dividido em igual 

entre o grupo, nascia nesse momento a primeira cooperativa considerada moderna, com valores e 

princípios morais considerados até hoje a base do cooperativismo (OCB, 2019). 

 Esse movimento do cooperativismo se expandia por vários países e em 1895 em Londres na 

Inglaterra, foi criada a entidade de representação mundial: a Aliança Cooperativa Internacional (ACI), 

hoje com sede em Genebra na Suíça, essa tinha como missão representar, congregar de defender o 

movimento em todos os países onde o Cooperativismo estava presente. Hoje a ACI está presente em 

mais de 260 organizações em 102 países (HENN, 2004). 

 Os princípios do cooperativismo (adesão voluntária e livre, gestão democrática e livre, 

participação econômica dos associados, autonomia e independência, educação, formação e 

informação, cooperação entre cooperativas e interesse pela comunidade) foram criados, estudados, 

avaliados por pesquisadores com ideias voltadas na cooperação (GAWLAK, 2004). 

 A gestão democrática e livre permite aos cooperados o acompanhamento de qualquer ato 

administrativo, tomando conhecimento de assuntos relevantes para a boa conduta dos diretores durante 

o seu mandato. Essa vigência é definida em estatuto, através dele é criado uma série de regras que 

disciplinam as ações em prol de um único ideal (CARVALHO, 2011). 

 As cooperativas oferecem aos seus associados muitas vantagens, permitem que o próprio 

associado exerçam a direção e a fiscalização da cooperativa, negociam melhores preços, representam 

coletivamente os interesses de todos, considerando os objetivos em comum, possibilitam o 

desenvolvimento dos associados intelectualmente (CRUZIO, 2005). 

 Apesar do ideal de nobreza dos seus princípios, o cooperativismo está inserido no mundo real, 

e está envolvido em um ambiente econômico de alta competitividade e por um clima social de diversas 
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mudanças e muitas transformações. Nesse cenário, as cooperativas precisam agir e reagir, encontrar 

seus caminhos e satisfazer os objetivos de forma coletiva (ZORDAN, 2016). A Figura 01 demonstra 

em números o papel desempenhado mundialmente pelo cooperativismo. 

 

 

 

Figura 01 - Cooperativismo pelo mundo, em números. 

 

Fonte: OCB, 2019. 

 

 O cooperativismo e suas práticas são um contraponto entre os extremos do capitalismo e do 

socialismo, resgata a cidadania social e econômica. Analisando o pensamento dos percursores do 

cooperativismo com o cooperativismo atual, verifica-se muitas correntes diferentes mas em todas elas 

o principal objetivo é o homem, ou seja, o trabalhador. Hoje, especialmente no campo do trabalho, 

com o efeito da globalização, o cooperativismo se apresenta como uma forma de gerar possibilidades 

de recuperação de renda e de dignidade dos trabalhadores, baseado nos princípios do cooperativismo 

(SALES, 2010). 

 No Brasil, em 1930, quando o país assumiu o modelo agrícola, o cooperativismo se 

transformou em um dos instrumentos para o desenvolvimento econômico do país. O cooperativismo 

passou por altos e baixos durante sua história no país, vezes suportando bem e em outros momentos 

tendo que se mostrar mais forte diante do cenário político e econômico do país. Isso só começou a ser 

superado de fato a partir da década de 1970 com a criação da Organização das Cooperativas 

Brasileiras (OCB) (HENN, 2004). 

 Com a propagação dessa doutrina do cooperativismo, as cooperativas tiveram sua expansão 

voltado a um modelo autônomo, e também para suprir as suas necessidades e assim se livrar da 

dependência dos bancos. Embora o movimento de difusão do cooperativismo fosse grande, ainda 

havia poucas pessoas informadas sobre esse assunto, faltava também material didático apropriado, 

entre outros problemas (GAWLAK, 2004), sendo adotado pelo Brasil os ―Princípios dos Pioneiros de 

Rochdale‖, embasados na Lei 5.764 de 16/12/1971. Essa lei de fato disciplinou a criação de 

cooperativas, porém acabou restringindo a autonomia dos associados, interferindo na constituição e 

também no empreendimento cooperativo (GAWLAK, 2004). 
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 Dependendo da região do país, há momentos que se superam paradigmas europeus e outros 

momentos que se perde para padrões africanos, o cooperativismo atua para reduzir esses gritantes 

socioeconômicos. O sistema cooperativista no Brasil possui mais de 7,7 mil cooperativas com mais de 

7,9 milhões de associados. Os impactos socioeconômicos da atividade das cooperativas são evidentes, 

sustentam mais de 258 mil empregos diretos e respondem por 6% do Produto Interno Bruto (PIB) 

nacional (ZORDAN, 2016), divididos em vários segmentos, conforme Tabela 01. 

 

Tabela 1 – Composição do sistema cooperativo brasileiro – por segmento de atividades no ano de 

2016. 

 

Ramo Cooperativas % Associados % Empregados % 

Agropecuário 1.543 23,44 993.564 7,82 180.891 50,11 

Consumo 124 1,88 2.958.814 23,29 13.919 3,86 

Crédito 980 14,89 6.931.144 54,55 46.824 12,97 

Educacional 282 4,28 52.069 0,41 3.953 1,10 

Especial 8 0,12 350 0,00 7 0,00 

Habitacional 283 4,30 123.568 0,97 945 0,26 

Infraestrutura 133 2,02 973.974 7,67 6.363 1,76 

Mineral 80 1,22 74.172 0,58 239 0,07 

Produção 268 4,07 12.534 0,10 1.932 0,54 

Saúde 818 12,43 245.960 1,94 92.181 25,54 

Trabalho 877 13,32 204.340 1,61 1.586 0,44 

Transporte 1.164 17,68 133.886 1,05 12.132 3,36 

Turismo e Lazer 22 0,33 1.798 0,01 23 0,01 

Total 6.582 100 12.706.173 100 360.995 100 

Fonte: Adaptado OCB, 2019. 

 

 Por vários anos, o cooperativismo no Brasil foi visto como sinônimo da agricultura, seu ramo 

mais forte e viável de fato, mas a partir dos anos 80 com o processo de urbanização no cenário 

brasileiro isso mudou. Hoje o cooperativismo brasileiro reflete a esfera socioeconômica do país e 

compreende campo e cidade, homens e mulheres sem distinção alguma de Norte a Sul do país (HENN, 

2004), e com expressivo crescimento entre os anos de 2010 a 2018 (OCB, 2019). 
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 Segundo Zordan (2016), pesquisas comprovam que as cooperativas contribuem para melhorar 

a vida das pessoas, nisso o cooperativismo está inserindo em um cenário muito competitivo e precisam 

agir, encontrar caminhos para satisfazer seus objetivos. A crise internacional afetou diversos setores e 

a OCESC defende a educação e a informação como escudos para crises, elevando a qualidade da 

gestão e fortalece o relacionamento entre o associado e a cooperativa. 

 Um novo contexto, marcado principalmente por mudanças tecnológicas leva as cooperativas a 

buscarem técnicas eficientes de gestão e posturas estratégicas mais voltadas ao mercado, com isso o 

planejamento e a velocidade de resposta a mudanças de mercado se tornam cada vez mais 

imprescindíveis para a sustentabilidade dessas organizações. Analisar os seus produtos, suas 

estratégias e estruturas administrativas são ações que visam aumentar a eficácia e a competitividade 

entre as cooperativas, sendo necessário que essas organizações enfrentem os desafios dessa realidade 

mais complexa, para isso a utilização de um modelo de gestão adequado se torna importante 

(ROSSÉS, et al 2011). 

 Os momentos iniciais na fundação de uma cooperativa são semelhantes aos procedimentos, 

independente do ramo que seja. Para que haja equilíbrio entre os processos é necessário que a gestão 

continuamente relacione obrigações e resultados, essa relação estará ligada praticamente ao 

crescimento da cooperativa, a expansão das atividades é sinal de evolução e de crescimento 

(CARVALHO, 2011). 

 As estruturas cooperativistas precisam manter o papel de sistema produtivo centrado no 

homem e ao mesmo tempo desenvolver uma organização capaz de competir com outras empresas de 

natureza voltada ao mercado. Administrar todos os pontos da gestão é uma tarefa difícil e grande parte 

das cooperativas estão perdendo espaço para os seus concorrentes direto, pois não estão conseguindo 

se estruturar e equilibrar conflitos na gestão (ROSSÉS, et al 2011). 

 Segundo Rosalem et al (2009), são várias as formas de gestão e de participação no âmbito das 

organizações, no caso das cooperativas as formas de administração são voltadas a democracia 

participativa, visto que essas instituições possuem interesses e necessidades específicas onde o 

cooperado participa nas operações e nas decisões. 

 A qualidade de um modelo de gestão é o resultado de uma forma sistêmica e interativa com 

fatores externos ou internos, que sejam controláveis, garantindo que as atividades aconteçam de 

acordo com o planejado. A flexibilidade é uma das premissas utilizada na elaboração de um modelo de 

gestão, pois assim poderá ser aplicada em diferentes situações e cooperativas (OLIVEIRA, 2011). 

 Embora a finalidade de uma cooperativa não seja gerar lucro, seu desempenho precisa estar 

estruturado com o objetivo de gerar resultados positivos que lhe permitam assim ter sua sobrevivência 

garantida, estabelecendo planos de crescimento sustentado. Tanto os cooperados quanto os dirigentes 

precisam ter consciência que a cooperativa deve ser administrada nos mesmos padrões de qualquer 

empresa bem-sucedida, respeitando os princípios do cooperativismo (RIOS, 1998). Os membros da 
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gestão devem estar cientes de que o modelo de gestão leva a mudanças abrangentes, quando os 

processos operacionais de uma cooperativa são repensados, todos os outros aspectos são questionados, 

isso tudo deve-se enquadrar as formas pelas quais a cooperativa funciona e como as mudanças 

implicarão sobre todas as outras atividades da cooperativa em questão (OLIVEIRA, 2011). 

 Qualidade total no modelo de gestão das cooperativas é tudo que se faz em termos gerais de 

planejamento, organização, de direção e de avaliação, ao longo do processo administrativo, com base 

nisso, os executivos podem consolidar algumas vantagens competitivas interessantes e assim alavancar 

os resultados. Os gestores devem se aprimorar e se desenvolver como profissionais antes de colocar 

em prática qualquer tipo de componentes ligados a gestão, é necessário dar um tempo maior para o 

planejamento, e assim desenvolver um modelo de gestão visando uma melhor qualidade (OLIVEIRA, 

2011). 

 

2. Metodologia 

Essa pesquisa se apresenta como sendo do tipo qualitativa a qual teve o intuito de realizar um 

diagnóstico da organização, avaliando as dificuldades e a expectativa dos cooperados quanto ao 

aumento da sua produção por uma visão da gestão da Cooper Guatambú. Para a classificação da 

pesquisa, foi adotado o critério proposto por Vergara (2013) que expõe sobre dois aspectos 

importantes, quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, a pesquisa se classificada como 

exploratória, descritiva e aplicada. É exploratória por que foi abordado um assunto que é pertinente 

dentro da cooperativa em questão, como as dificuldades enfrentadas hoje, bem como a perspectiva de 

crescimento. Segundo Gerhardt (2009), esse tipo de pesquisa tem como principal objetivo 

proporcionar uma maior familiaridade com o problema tendo em vista torná-lo mais explícito. 

Também é descritiva, pois descreveu o perfil da cooperativa, bem como as atividades desenvolvidas e 

suas práticas. 

 E ainda é considerada aplicada, pois a partir das informações coletadas, foram propostas 

estratégias para que os problemas e perspectivas apresentados sejam de fato solucionados e praticados. 

Para Vergara (2013) a pesquisa aplicada também é fundamentalmente motivada pela necessidade de 

resolver problemas, tendo por finalidade de colocar em prática o que foi estudado. Quanto aos meios, 

esse estudo foi do tipo bibliográfico, pesquisa de campo e também estudo de caso. Como bibliográfico 

pois a pesquisa bibliográfica é feita em materiais de coletas de dados secundários, realizado com base 

em livros, artigos já publicados, redes eletrônicas, ou seja, documentos e materiais disponíveis para o 

público em geral, como conceitua Vergara (2013). 

 Esse estudo também foi de pesquisa de campo, pois teve como base dados fornecidos pela 

gestão. De acordo com Marconi e Lakatos (2010), a pesquisa de campo é aquela utilizada com o 

objetivo principal de conseguir informações a respeito de um problema, para o qual se procura uma 
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resposta, ou ainda de uma hipótese que se queira comprovar, descobrindo novos fenômenos ou 

relações sobre elas. Esses dados adquiridos são do tipo primários, pois foram analisados pelo autor. 

Para a realização da pesquisa, foi selecionado o cargo de gestão, essa contribuição foi muito 

importante, pois é a pessoa que está à frente da cooperativa e está ciente das demandas dos 

cooperados, sendo uma amostra não probabilística por tipicidade.Vergara (2013), define esse tipo de 

amostra como as que não podem ser utilizadas como um tratamento estatístico em si, também 

considera a amostra do tipo intencional como sendo uma das mais comuns das amostras não 

probabilística, onde o pesquisador procura elementos que ao seu conhecimento tem a capacidade de 

causar influência na opinião dos demais. 

Nesse estudo, a coleta de dados se deu em dois momentos, o primeiro momento foi de uma 

conversa aberta e informal com a gestora na feira do campus da UFFS, para levantamento de dados da 

cooperativa quanto a sua gestão, comercialização de produtos, relacionamento com os associados e 

outros questionamentos. Em um segundo momento, para se atender o objetivo geral do trabalho e os 

objetivos específicos de a) descrever o perfil da cooperativa,b) identificar quais os limites de gestão e 

como interferem no relacionamento dos associados e c) apontar perspectivas de crescimento e 

desenvolvimento para a cooperativa, foi realizada uma entrevista semiestruturada com a gestora da 

cooperativa, sendo realizadas algumas perguntas pertinentes ao tema e voltadas para o diagnóstico da 

gestão, conforme apêndice. 

Para um melhor efeito e otimização do tempo, a entrevista foi presencial, realizada na sede da 

cooperativa, localizada no município de Guatambú. Quanto à análise dos dados, utilizou-se como 

método a análise de discurso, e posteriormente, foi realizada a sistematização das informações, para 

que fosse possível propor as estratégias a serem adotadas. 

 

3. Caracterização e apresentação dos resultados 

 A cooperativa de produção artesanal – Cooper Guatambú, foi constituída em 27 de setembro 

de 2007, fica localizada no centro do município de Guatambú, o espaço onde ela está inserida foi 

cedido pelo município e atualmente é onde estão presentes os responsáveis pelas principais atividades 

administrativas da cooperativa. Até o início do ano de 2016 sua gestão pertencia a Empresa de 

Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), que teve um papel importante 

desde a sua criação até o momento em que passou a gestão aos produtores. A prefeitura local, junto 

com a EPAGRI e associações de moradores, percebeu a necessidade de implantar uma cooperativa no 

município pelo fato do município possuir um número significativo de produtores.   

Após essa data a cooperativa começou a ser dirigida pelos próprios produtores, onde teve sua 

gestão nomeada através de assembleias. A cooperativa conta com 47 associados, todos os associados 

possuem Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) em dia e são residentes no município de 

Guatambú, tanto da área urbana quanto da área rural da cidade e produzem frutas, hortaliças, 
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panificados, bolachas, salgados, vinhos, vinagre, sucos, produtos orgânicos em geral, comercializando 

esses produtos em feiras, mercados, restaurantes da região, etc. A área de abrangência da cooperativa 

compreende o município de Guatambú e outros municípios da região como Chapecó, Nova Itaberaba, 

Caxambú do Sul e Planalto Alegre. 

 A gestora é a pessoa que está mais a frente hoje da cooperativa e foi quem respondeu e 

forneceu os dados, essa por sua vez acaba exercendo diversas funções, quando questionada sobre essas 

funções, informou que por ser produtora e exercer o cargo de administradora requer bastante 

disposição no dia a dia. As principais funções exercidas são participação em palestras, reuniões nos 

municípios, serviços de cartório, também é responsável por toda separação de documentos para 

participação de licitações, enfim participa de toda essa demanda que a cooperativa necessita, também é 

responsável pela organização para chamadas públicas quando a cooperativa é aprovada em alguma 

licitação e pregões
2
. 

 Na questão de incentivo quanto a razão e motivação de estar a frente desse projeto da Cooper 

Guatambú, foi ressaltado que sua maior motivação é ver os cooperados satisfeitos. Quando a Cooper 

Guatambú foi fundada, sua gestão era de responsabilidade da EPAGRI, a gestão informou que nesse 

período, por questões burocráticas não se era olhado para o lado do pequeno produtor rural, ou seja, 

não se olhava muito para a principal razão da empresa que era estabelecer o crescimento do produtor. 

Esse seria a principal motivação de querer participar da gestão da cooperativa, olhar de fato para o 

menos favorecido. Outra razão importante para se estar a frente de um projeto como este é de fato 

fortalecer a agricultura familiar e incentivar essas unidades familiar a produzir variedades de orgânicos 

e que isso seja cada vez mais comum. 

 Quanto as práticas exercidas pela cooperativa estão presentes a venda de produtos em feiras, 

principalmente a feira da UFFS
3
, artesanato, panificados (pães, bolachas, bolos, roscas) e também está 

presente na merenda de escolas da cidade e dos municípios vizinhos de Nova Itaberaba, Planalto 

Alegre e Caxambú do Sul através de políticas públicas como o PNAE. Participar dessas políticas 

públicas como o PNAE contribui muito para o crescimento da cooperativa e também dos produtores, 

pois exige uma demanda bem grande na produção. 

 Por se tratar de uma cooperativa considerada de pequeno porte, as principais dificuldades 

encontradas segundo a gestora da Cooper Guatambú são: a dificuldade de entrada no mercado devido 

a burocratização e também os prazos perdidos de licitações, pois a cooperativa não tem ninguém 

responsável por essa atividade, e as vezes acabam perdendo datas importantes de licitações que 

poderiam participar. A falta de alguém responsável para cuidar das datas das licitações, para que não 

                                                           
2 

Pregões são quando uma outra empresa é aprovada na licitação mas por algum motivo não tem um produto 

específico, então outra empresa que tenha esse produto pode ser chamada apenas para o fornecimento desse 

produto faltante. 
3 

A cooperativa participa do Programa Agroecologia e Economia Solidária, desenvolvido na Universidade 

Federal da Fronteira Sul, com comercialização de produtos em feiras semanais em dois pontos de venda: no 

campus Chapecó – SC e no prédio da reitoria, localizado no centro no município. 
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sejam perdidas por atraso na entrega de documentos por exemplo, poderia ser resolvida por um 

aplicativo ou sistema criado para a cooperativa, que será especificado em outra etapa do trabalho mais 

a diante, ou até mesmo nomeando alguém de fato para esta função. A falta de incentivo fiscal também 

foi levantado como um problema enfrentado pela cooperativa, o incentivo acontece por parte do 

governo através de programas como PNAE e PRONAF (que a própria cooperativa participa), o que de 

fato acontece é a falta de um planejamento que ajude a cooperativa a manter-se sempre ligada a esses 

programas. 

 Ainda sobre a questão dos incentivos, a gestora completou que quando as cooperativas de 

agricultura familiar, bem como os pequenos produtores tiverem mais incentivos e menos 

burocratização de seus serviços, aí sim será um apoio para crescimento, pois com os cortes nos 

orçamentos para a agricultura em geral, propostos pelo atual governo assustam os pequenos 

produtores, também relata que os incentivos em Santa Catarina como isenção de ICMS por exemplo 

não são o bastante para o andamento das cooperativas de agricultura familiar. ―O governo deveria 

olhar com mais carinho para o agricultor familiar‖, completa. 

 Sobre as perspectivas de crescimento da cooperativa, a gestora informou que pretende 

aumentar a produção, entrando em novos mercados, mas mantendo poucos cooperados, justamente 

para favorecimento dos regionais e dos produtores do próprio município, pois acredita que a qualidade 

dos produtos e dos cooperados é melhor vista do que a quantidade. 

 Para a análise da gestão da cooperativa, a coleta de informações foi dividida em três partes. Na 

primeira, foram levantadas questões relacionadas sobre o planejamento da gestão, na segunda parte 

foram levantados problemas referentes aos cooperados numa visão da gestão e na terceira e última 

parte, questões referentes aos recursos e produtos comercializados. 

 Em relação ao planejamento da gestão, bem como se a cooperativa possui algum planejamento 

estratégico (indicativos). Hoje a cooperativa é formada pelo conselho administrativo e fiscal, o 

conselho administrativo é formado por 13 pessoas, todos cooperados da Cooper Guatambú, sendo três 

suplentes, onde sempre que surge algum ponto da cooperativa que precisa ser compartilhado é 

apresentado uma proposta para aprovação e essa vai para assembleia para ser votada entre os demais 

membros da cooperativa. Sobre o planejamento estratégico e indicativos, a cooperativa diz não 

trabalhar com isso, pelo fato de ser poucos cooperados e também pela falta de tempo da gestão. Um 

ponto importante a ser observado seria a cooperativa se reunir melhor para começar a ter essa visão, 

para que realmente haja um engajamento maior e assim favoreça o crescimento da cooperativa. 

 Sobre capacitação e treinamentos para a gestão e cooperados, constatou-se que a cooperativa 

possui parcerias com diversas instituições de ensino da região como a UFFS e a Unochapecó, os 

próprios estudantes dos cursos de agronomia e outros relacionados a agroecologia procuram a 

cooperativa para compartilhar o conhecimento e unir a prática da cooperativa ao ensino da sala de aula 

e levar isso a campo, os estudantes propõe capacitação como palestras relacionadas a agricultura, 
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treinamentos de plantio e isso, segundo a gestão da cooperativa é bem comum e acontece com bastante 

frequência na cooperativa. 

 No que diz respeito a ferramentas de apoio para suporte à gestão como cadastro dos 

cooperados e banco de dados dos associados, foi identificado que a cooperativa possui, mais tudo 

muito simples, administrado por uma secretária na sede da cooperativa. Para se tornar associado a 

cooperativa é necessário que o agricultor possua a DAP, com esse documento o produtor procura a 

cooperativa, o contador que é de uma empresa terceirizada leva para a junta comercial a fim de 

enquadramento desse associado, após isso vai para a assembleia e seu nome é votado pelos demais 

membros se deve ou não se tornar um associado. 

 Alguns setores do mercado são marcados por fortes concorrências. Isso não se aplica a Cooper 

Guatambú, com as informações colhidas foi observado que a concorrência entre cooperativas de 

agricultura são benéficas, quando bem administradas, pois quando falta algum produto para 

comercialização por exemplo, é a outras cooperativas que a empresa recorre, isso é algo bom do ponto 

de vista da gestão da Cooper Guatambú, essa interação entre cooperativas beneficia não só a 

cooperativa, mas sim os produtores de ambas as empresas, pois estão tendo a oportunidade de vender 

para outros mercados. 

 Quanto aos cooperados do ponto de vista da gestão, em relação ao conhecimento 

cooperativista dos associados, a gestora informou que ao associar-se o produtor deve informar o 

porque quer se associar, e após isso recebe todas as informações sobre cooperativismo, sobre os 

objetivos da cooperativa, sobre os princípios cooperativistas e sobre o programa social que isso 

fortalece. 

 Essa prática reflete a necessidade constante de retomada dos princípios cooperativistas da 

Cooper Guatambú, os princípios cooperativistas devem ser trabalhados constantemente, não por 

motivo de esquecimento dos cooperados, mas sim para fortalecer o lado social da cooperativa, de fazer 

com que os associados se perguntem o por que fazem parte de uma cooperativa. Isso pode ser feito 

através de reuniões, conversas formais e informais com os cooperados, sempre colocando os 

princípios em destaque, isso tudo como uma forma de melhoria para a cooperativa. 

 A lealdade dos cooperados para a cooperativa é importante, e previne também conflitos 

internos, por se tratar de uma cooperativa pequena, de município pequeno em que todos se conhecem, 

a gestora da cooperativa diz que há uma igualdade entre todos os produtores, e que sempre recebe os 

produtos conforme o planejado, eventualmente acontece problemas, mas é insignificante comparado 

ao tanto que a cooperativa trabalha em prol de todos os cooperados. 

 No que se refere a expectativa dos cooperados, de um ponto de vista da gestão, a principal 

expectativa informada é a de crescimento como produtor e a vontade do produtor levar produtos de 

qualidade para as grandes cidades e mercados, a expectativa também tem um lado sentimental para os 

produtores, a grande maioria deseja que com o crescimento e fortalecimento da agricultura familiar, 
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com a tecnologia implantada os filhos tenham a oportunidade de continuar no negócio da família. Pela 

falta de oportunidade, por falta de incentivo os jovens acabam migrando para grandes centros e 

abandonando a agricultura familiar. A expectativa dos pequenos produtores é que esse número cresça 

na medida em que os incentivos e a vida no campo sejam valorizados, completa. 

 Em relação aos produtos e parcerias da Cooper Guatambú, além de parcerias com as 

universidades da região, a cooperativa também possui parcerias com outras cooperativas do ramo da 

agricultura familiar, com intuito apenas de trocar produtos, a troca de produtos entre cooperativas 

beneficia ambas as partes. A gestora compreende que é um ponto importante e que precisa ser 

trabalhado com bastante atenção, pois devem estar presentes interesses não só das cooperativas em 

questão, mas sim dos cooperados. 

 Outro item importante e que apresenta-se como limite à gestão é o desperdício de recursos e 

alimentos, a gestora da Cooper Guatambú informou que isso acontece e com bastante frequência 

devido ao fato de que com a dificuldade de entrar em novos mercados e por serem produtos perecíveis 

o produto acaba estragando por que não tem onde ser comercializado, um outro motivo é que os 

feriados e fins de semana acabam não sendo levados em consideração, e o produto acaba estragando 

por não haver um planejamento correto. 

 Por fim, quanto ao ajuste de preços dos produtos e a sazonalidade dos mesmos, verificou-se 

que a sazonalidade, ou seja, produtos que não são da ―época‖ a cooperativa pode buscar o produto em 

outras cooperativas e repassar o mesmo pelo valor pré-estabelecido, e quanto ao preço normalmente já 

são tabelados e informados quando se tratam de contratos e licitações como é o caso da venda para as 

escolas da região e para a UFFS. Os cooperados tem total conhecimento de todo o valor proveniente 

dos produtos que são comercializados. 

 Diante das informações coletadas da gestora da Cooper Guatambú, foi verificado que as 

principais dificuldades encontradas são a entrada em novos mercados e pontos de vendas, a perca de 

licitações por conta de datas e prazos serem perdidos e também o desperdício de alimentos. A perca de 

prazos de licitações e contratos também se apresenta como um limite para a entrada da cooperativa em 

novos mercados. 

 Por meio da entrevista com a gestora da cooperativa conseguiu-se contribuições que foram 

usadas para desenvolver métodos que vem ao encontro dos objetivos da pesquisa, que é definir 

estratégias para promover o crescimento da cooperativa. Por mais que haja uma secretária destinada a 

funções administrativas, o ideal seria a empresa investir melhor na delegação dessa tarefa, cuidando 

prazos, trabalhando na separação dos documentos, com o objetivo de não ficar apenas na mão da 

gestora, com isso, o tempo da mesma seria melhor usado para outras funções mais pertinentes ao cargo 

de gestão. 

 Ainda assim, seria necessário por parte da cooperativa investir mais em tecnologias e sistemas, 

pois um dos pontos identificados na entrevista foi a falta de um cadastro mais completo dos 
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associados, bem como relatórios mais precisos da produção e do plantio, como por exemplo, quem 

produz determinado produto, ou quais produtos teriam maior demanda. 

 Por conta da experiência da gestora na área, isso acaba acontecendo naturalmente e as 

definições de plantio e colheita são feitos por aplicativo de mensagens, não havendo total controle das 

situações e não sendo o ideal, pois relatórios informatizados acabam dando mais credibilidade a 

empresa. 

 Em relação ao desperdício de alimentos por conta da falta de pontos de venda para 

comercialização. Sugere-se que com um sistema mais informatizado da cooperativa esse problema 

também seria minimizado, uma vez que houvesse boas parcerias com mercados e restaurantes, esses 

produtos que seriam perdidos por conta de não ter local para ser comercializado, poderiam ser 

vendidos com um preço um pouco menor, com o objetivo de não os perder. Com um sistema bem 

estruturado poderia haver um cadastramento desses mercados e restaurantes, com média de produtos já 

comprados e preços negociados, com o propósito de agilizar esse processo, já que estamos são 

produtos perecíveis e que precisam de atenção nesse sentido. A Figura 02 ilustra como seria esse 

sistema que trataria dessa questão para a cooperativa, eficiente no armazenamento de dados. 

 

Figura 02 - Esquema para sistema de armazenamento de dados. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019. 

 

 Diante dos fatores identificados e aproveitando o relacionamento já existente com as 

Instituições de Ensino Superior (IES) da região, poderia ainda propor-se uma consultoria, a princípio 

mensal, com o intuito de evitar que essas falhas voltem a acontecer e assim, minimizar os desafios 

evitando situações problemáticas, que demandam de tempo por parte da gestão e que muitas vezes são 

retrabalhos. Sugere-se dar continuidade ao desenvolvimento de software em trabalhos futuros. 

 

4. Considerações Finais  
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A agricultura familiar está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas, grande parte dos 

alimentos consumidos são proveniente desse sistema. Para que todos possam desfrutar disso é 

necessário que o pequeno agricultor rural seja mais valorizado, pois é dessa única atividade que muitos 

tiram o seu sustendo. 

 As cooperativas surgem com intuito de fazer esse trabalho, de apontar caminhos de agregar 

valor aos serviços, fazendo com que os produtores se sintam mais motivados e engajados nas suas 

funções. Uma cooperativa com uma gestão bem estruturada alcançará resultados mais significativos, 

seja em qualquer ramo de atuação da cooperativa é na gestão que os associados buscam o 

reconhecimento necessário para seguir suas atividades. 

 Se tratando da gestão, é comum que as cooperativas, principalmente as menores passem por 

problemas e dificuldades. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo principal propor 

estratégias de gestão, com foco na sustentabilidade e na vantagem competitiva da organização. 

Conhecendo os problemas que a cooperativa enfrenta é possível ter um diagnóstico da real situação 

em que a cooperativa se encontra. Foi verificado que há na cooperativa problemas com o Sistema de 

informação que seja apropriado para gestão e com o desperdício de alimentos.  

Destaca-se como um ponto positivo da cooperativa, o fato dela querer manter-se como uma 

cooperativa de pequeno porte, para justamente favorecer os pequenos agricultores locais, priorizando a 

qualidade e não a quantidade, mas ser pequena não significa necessariamente estar refém a processos 

que não trazem muitos resultados a cooperativa. 

 Os resultados do estudo revelaram que as dificuldades são comuns, e que identificá-las e ter 

estratégias bem estruturadas quanto gestão facilita o trabalho interno da cooperativa, facilita a 

comunicação com os associados e também faz com que todos trabalhem mais motivados. Assim, o 

objetivo geral foi alcançado, mesmo tendo o tempo disponível para a pesquisa como um fator 

limitante. 

 Como sugestão para estudos futuros, sugere-se considerar uma visão dos associados, como 

dificuldades e perspectivas, para verificar e comparar se são as mesmas preocupações da gestão, e 

assim poder propor estratégias diretamente aos cooperados. Outra sugestão seria realizar um estudo 

das práticas de gestão em outras cooperativas do mesmo perfil na região para comparação e 

desenvolvimento de um modelo de gestão. 

 Também vale ressaltar a importância de se estudar e de se aprofundar nesse assunto, para que 

assim a eficácia da gestão seja melhor executada, pois uma gestão bem estruturada traz aos associados 

mais benefícios, confiança e qualidade no trabalho. 
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Resumo 

O Agro Cooperativismo se tornou um importante vetor no setor agropecuário brasileiro tendo 

uma excelente contribuição no ramo para o PIB, gerando empregos diretos e indiretos. No 

estado do Pará as cooperativas agropecuárias também contribuem na economia com a 

produção de alimentos, geração de renda para os sócios cooperados e empregos diretos e 

indiretos, nas suas áreas de abrangência, além de terem base familiar e prezam pela 

sustentabilidade. Desse modo esta obra possui o intuito de mostrar a importância das 

cooperativas do nordeste Paraense na produção de alimentos e na economia da mesorregião 

Paraense e do estado e para isso foi enviado um formulário para ser preenchido com as 

informações de produtos gerados, quantidade produzida e preços praticados; 6 cooperativas 

disponibilizaram as informações que foram solicitadas são elas: Amazoncoop, Casp, 

Coopasmig, Dirituia, Cooprima e Camta. Os dados foram tabulados com o auxílio software 

excel onde também foi feita a plotagem gráfica das informações; os produtos foram separados 

em hortaliças, frutíferas, tubérculos, grãos e processamento de origem vegetal. A partir das 

informações organizadas notou-se que as cooperativas têm uma imensa capacidade produtiva, 

gerando mais 180 toneladas de hortaliças, 700 Ton. de frutíferas, 182 toneladas de tubérculos, 

mais dee 315 toneladas de hortaliças, 6 Ton de grãos, e mais de 2 mil toneladas de polpas de 

frutas, sendo a Casp destaque na produção de hortaliças e frutíferas e a Camta na produção de 

processados de origem vegetal, polpas; a pesquisa ainda apontou dados de produtos em 

municípios em que a Pesquisa Agrícola Municipal não apresentou. Com isso, fica evidente a 

importância das cooperativas na produção agrícola e ainda da relevância do estudo na coleta de 

informações de produção que podem servir como indicadores agropecuários, nas localidades 

em que não apresentam dados nas estatísticas oficiais. 

Palavras- chave: Agro cooperativismo, produção, Cooperativas. 
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Abstract 

Agro Cooperativism has become an important vector in the Brazilian agricultural sector with 

an excellent contribution in the sector to PIB, generating direct and indirect jobs. In the state 

of Pará, agricultural cooperatives also contribute to the economy with food production, 

income generation for cooperative members and direct and indirect jobs in their areas of 

coverage, in addition to having a family base and valuing sustainability. In this way, this work 

has the intention of showing the importance of cooperatives in the Northeast of Pará in the 

production of food and in the economy of the Paraense mesoregion and of the state and for 

that, a form was sent to be filled with the information of products generated, quantity 

produced and prices. practiced; 6 cooperatives provided the information requested: 

Amazoncoop, Casp, Coopasmig, Dirituia, Cooprima and Camta. The data were tabulated with 

the aid of excel software where the graphic plotting of the information was also made; the 

products were separated into vegetables, fruits, tubers, grains and processing of vegetable 

origin. From the organized information, it was noted that the cooperatives have an immense 

productive capacity, generating an additional 180 Ton. of vegetables, 700 Ton. fruit, 182 Ton. 

of tubers, 315 Ton. Of vegetables 6 Ton. of grains, and more than 2 thousand tons of fruit 

pulps, with Casp standing out in the production of vegetables and fruit and Camta in the 

production of processed vegetable, pulps; the survey also pointed out product data in 

municipalities where the Municipal Agricultural Survey did not present. With that, it becomes 

evident the importance of cooperatives in agricultural production and also the relevance of the 

study in the collection of production information that can serve as agricultural indicators, in the 

locations where they dont present data in official statistics. 

Keywords: Agro cooperativism, production, Cooperatives. 

 

 

1. Introdução 

O setor agropecuário no Brasil tem sido fundamental para a economia, representando 

mais de 20% do produto interno bruto (PIB) brasileiro, em que a pecuária corresponde a 32% 

(R$ 494,8 bilhões) e o ramo agrícola corresponde a 68% desse valor (R$ 1,06 trilhão), segmento 

maior. Em especial o mercado de hortifrúti, onde a produção de frutas e hortaliças no país gera 

cerca de 13 milhões de empregos diretos e indiretos, em uma área de pouco mais de 5 milhões 

de hectares, superando a cadeia de soja, que tem área superior a 34 milhões de hectares de norte 

a sul do País. Com um montante de produção de 37 milhões de toneladas anuais, (BRASIL, 

2019). 

Além disso, o interesse por alimentos mais saudáveis tem ganhado destaque 

proporcionando um aumento na demanda dos produtos hortifrúti. Esses resultados demonstram 

a importância da horticultura no desenvolvimento econômico do país. Destacamos aqui o 
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Estado do Pará, que representa 14,65% do território nacional e 29,73% da Amazônia brasileira, 

onde a agricultura responde por 40% da economia do Estado, que abastece os mercados internos 

e até o internacional. (CORDEIRO, 2017; AGÊNCIA PA, 2017). 

E em especial a mesorregião Nordeste Paraense, com uma área de 1.247.955,381 Km², 

é a mais antiga fronteira de colonização do estado do Pará, subdividida por 5 microrregiões: 

Bragantina; Cametá; Guamá; Salgado e Tomé-Açu. Onde estão inseridos 49 municípios. A 

região foi responsável por 6.018.466,00 toneladas de produtos das lavouras temporárias e 

permanente, respondendo por 46% da produção do estado, região que se destacou, conforme a 

pesquisa de Produção Agrícola Municipal, 2019. (CORDEIRO, 2017; IBGE/SIDRA/PAM, 

2020). 

Dentre as 12 cadeias produtivas inseridas no Programa Pará 2030, encontra-se culturas 

agrícolas como, mandioca, açaí, cacau, cítricos e dendê, nas quais o Estado é líder ou ocupa 

posição de destaque. E ressalta-se a contribuição da agricultura familiar na produção agrícola, 

bem como fonte principal de renda, o que oferece base para alternativas econômicas, de 

atividades de transformação e comercialização para o desenvolvimento do setor, (FAPESPA, 

2017; RIBEIRO, 2013). 

Segundo NEVES (2016), o cooperativismo encontrou um ambiente harmônico para 

torna-se um importante instrumento de interação e coordenação entre os agentes que compõem 

o setor. Proporcionando um canal de comercialização e organização da produção, refletindo em 

um desenvolvimento maior para o setor. 

Concomitante a isso, vistamos que a organização em cooperativa no que diz respeito a 

comercialização, pode beneficiar também na agregação de valor, prestação de serviços 

garantias trabalhistas, assessoria técnica e reduzir custo referentes a produção. Facilitando ao 

acesso de novas tecnologias, insumos que são necessários para a produção e difusão do 

conhecimento, além do mais, as cooperativas também podem ser usadas para neutralizar a 

concorrência imperfeita (poder de monopsônio/oligopólio) entre os compradores, criando um 

maior poder de barganha entre os agricultores (ILRI, 1995 apud SILVA, 2019). 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é fazer um estudo da contribuição das 

cooperativas agropecuárias da região nordeste do Estado do Pará, na economia dos municípios, 

região e estado listando os principais produtos oferecidos e as quantidades produzidas. 
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2. Metodologia 

A pesquisa foi feita com a colaboração da Organização das Cooperativas Brasileiras e 

do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo Brasileiro, Sistema OCB/ 

SESCOOP-PA. Foram disponibilizados os contatos, endereços de e-mail e telefones de 

presidentes e diretores, de todas as cooperativas ativas e regulares com o Sistema OCB-PA do 

ramo Agropecuário da região nordeste do estado do Pará, totalizando 16 cooperativas, com isso, 

foi elaborado e enviado um formulário para as cooperativas solicitando informações como: 

Produto, Quantidade produzida e preços praticados. Todo o levantamento das informações é 

baseado no ano de 2019. 

Após esse procedimento, com a disposição dos dados pelas singulares, as informações 

foram tabuladas e organizadas com o auxílio do Software Excel, onde foi feita a plotagem 

gráfica das informações, além de classificar os produtos em eixos produtivos, são eles: 

hortaliças, frutíferas, tubérculos, grãos e processados- origem vegetal e animal; 6 cooperativas 

com sede nos municípios de Castanhal, São Miguel do Guamá, Irituia, Primavera, Vigia e 

Tomé-açu  (Amazoncoop, Coopasmig, Dirituia, Cooprima, Casp e Camta, respectivamente) 

responderam ao formulário. 

 

3. Resultados e Discussões 

Segundo pesquisas da FAPESPA (2017) e SEDAP (2020), o Estado do Pará contribui 

de 2% a 1% da agricultura nacional, conferindo um total de 472 milhões de toneladas 

produzidas em 2017 e atingindo no ano de 2019 mais de R$ 10 bilhões no valor de produção 

agrícola. Os percentuais de participação da região nordeste equivale a uma produção agrícola 

de 6.018.466,00 Ton, sendo que as cooperativas pesquisadas correspondem a 1.223,75 Ton, 

em que 26% e 74% são hortaliças e frutíferas, retirando a quantidade dos produtos derivados e 

de produção animal, por apresentarem formas de comercialização diversificadas. 

 

3.1. Hortaliças 

Todas as cooperativas exceto a Camta, que trabalha principalmente com processados 

(polpas de fruta), possuem a produção de hortaliças in natura. A produção hortícola total das 

cooperativas é de 315,245 Toneladas e apresentando diversidade de produtos, como alface, 

abóbora, couve. Entre esses produtos destacam-se a produção da Macaxeira (Manihot esculenta 

Crantz) e Abóbora (Cucurbita moschata), com 100 Ton e 77 Ton, respectivamente, com uma 

arrecadação do valor bruto de produção de R$ 328.500,00. 
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Ressalta-se, que as cooperativas que trabalham com a macaxeira também fabricam a 

farinha de mandioca (não foi diferenciado se d‘água, seca, ou etc.) que é um insumo 

indispensável nas principais refeições dos habitantes da região norte e nordeste do país, sendo 

uma excelente combinação quando agregado ao açaí; e apesar de apresentar uma redução na 

produção de mandioca em todo o país, o estado do Pará, principalmente a região nordeste 

paraense, foi o território brasileiro que mais aderiu e manteve o complexo do cultivo da 

mandioca, conforme aponta Picanço em sua obra no ano de 2018. 

Outras hortaliças, como: pimentinha, jambu, couve e maços de cheiro verde (conjunto 

de coentro, cebolinha, chicória), contribuem para o desenvolvimento e crescimento da 

produção de hortaliças na região nordeste paraense, onde podemos visualizar na figura 1, uma 

acentuada curva do valor de produção no gráfico, demonstrando que apesar de um quantitativo 

menor de produção comparado às duas hortaliças anteriores destacadas, as demais apresentam 

números expressivos na receita bruta de produção total das cooperativas pesquisadas. 

Figura 1 - Produção em tonelada (t) e valor bruto da produção de hortaliças, produzidas 

pelas cooperativas pesquisadas. 

 

Fonte: Autores, 2020. 

Além disso, a produção de hortaliças satisfaz ao período anual, com exceção da batata 

doce que produz de maio a novembro ou a cada 3 meses anual, conforme informações obtidas 

pelas cooperativas estudadas. Mas segundo Silva et al (2017), a maioria das hortaliças 

folhosas sofrem oscilações sazonais, encontrando altas nos preços dessas hortaliças no primeiro 

semestre período referente a entressafra e no segundo a tendência é de queda indicando a safra, 

influenciado principalmente por questões edafoclimáticas. 
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Além disso, entre as cooperativas destaca-se a Casp, do município de Vigia, com 162 

Toneladas de hortaliças, ou seja a singular do município é responsável por 51% da produção 

total entre as cooperativas pesquisadas, com mais variedades de hortaliças. Evidencia-se, 

também, o trabalho da Amazoncoop, de Castanhal com 37,1 Ton de hortaliças, com capacidade 

de produzir repolho, alface, cebolinha entre outros. O gráfico abaixo (figura 2), mostram em 

detalhes a produção de hortaliças por cooperativa. A partir do segundo (figura 3) gráfico fica 

evidente a oferta de produtos em maços pelas cooperativas, Cooprima e Amazoncoop, os dados 

foram expostos em quantidade produzida de maços porque o peso médio do maço varia entre 

300 e 350 gramas e para não estimar com erros e ter fidelidade aos fatos decidiu-se por essa 

metodologia. 

Figura 2 - Quantidade de hortaliças, em quilograma, produzidas pelas cooperativas 

pesquisadas. 

 

Fonte: Autores, 2020. 

Figura 3 - Quantidade de hortaliças, em maços, produzidas pelas cooperativas pesquisadas. 

 

Fonte: Autores, 2020. 
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3.2. Frutíferas 

Nesse eixo as cooperativas produzem um total de 908,5 Toneladas de frutos, 

comercializados in natura, e com um valor bruto de produção R$ 3.774.580,00. Sobressaindo a 

produção de banana, mamão e melancia, correspondendo a 62% da produção total das 

cooperativas, destacando as cooperativas Casp, Coopasmig e Amazoncoop como as principais 

produtoras desses frutos, e mostrando também as particularidades de outras frutas produzidas 

pelas demais cooperativas que tem resultados significantes no eixo, como mostra na figura 4. 

A cooperativa Casp do município de Vigia, além de se destacar na produção de 

hortaliças, também se destaca com uma produção de 470 Ton. de frutíferas, sendo a banana e 

mamão as mais produzidas pela cooperativa, 200 Ton. e 100 Ton. nessa ordem, ressalta-se 

também a produção de melancia pela cooperativa, 50.000 quilogramas, pois segunda o IBGE, 

através da pesquisa de Produção Agrícola Municipal- PAM, ano e referência 2019, o município 

de vigia não há registros de produção dessa fruta. 

A segunda cooperativa que mais produz frutos na região do estudo foi a Coopasmig, 

com produção de 150 Ton. e com geração de banana, melancia e mamão, 50 Ton. 30 Ton. e 18 

Ton. em ordem. Para a cidade também, o IBGE não tem dados de produção de melancia, mas 

há dados para a produção de banana e o município é responsável por 14% da produção na 

microrregião do Guamá, com 720 Ton. 

Além disso, evidencia-se os resultados da Dirituia, com uma excelente produção de 

produtos extrativista, como o tucumã, fruto típico da região, e Patauá, e também, a Amazoncoop 

na oferta de abacate e tangerina, como mostra o gráfico abaixo (Figura 4) demonstrando a 

importância da oferta desses alimentos na sua região de influência. 

A cooperativa do município de Irituia, comercializa uma parcela da produção dos seus 

cooperados, pois estes comercializam diariamente em feiras grande parte da produção de 

produtos artesanais e frutos que é bem diversificada, os produtos artesanais são os doces, beijus, 

adereços e farinhas, e os frutos produzidos são açaí, cupuaçu, laranja, manga etc o que lhes 

garante a soberania e segurança alimentar, vale ressaltar que esses cultivos são feitos com base 

ecológica em consórcio com outros culturas de hortaliças e plantas medicinais, sempre 

buscando praticar a agricultura com sustentabilidade, como mostra Silva e colaboradores 

(2015). 
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Figura 4- Quantidade de Frutíferas, em quilograma, produzidas pelas cooperativas 

pesquisadas. 

Fonte: Autores, 2020. 

 

Figura 5 - Produção em tonelada (t) e valor bruto da produção de frutos, produzidos pelas 

cooperativas pesquisadas. 

 

Fonte: Autores, 2020. 

3.3 Grãos 

Dentre as cooperativas da região estudada, somente as cooperativas Amazoncoop e 

Cooprima produzem grão, identificando a produção de feijão popularmente conhecido como 
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feijão de corda e/ou feijão caupi, com um total de 6 mil kg, somando a produção das duas 

cooperativas a receita total equivale R$ 26.760,00. Santos e Rebello (2012) apontam que o 

município de Primavera, sede da Cooprima, vem sofrendo quedas drásticas na produção do 

grão, feijão caupi, e que no ano da pesquisa correspondia a 2% da produção na região Nordeste, 

isso é causado pela fato que o nível tecnológico do setor agropecuário da cidade é baixo, onde 

não utilizam máquinas, insumos modernos, mas mesmo assim ainda é um dos produtos de maior 

destaque na produção municipal junto com a mandioca e pimenta do reino; os autores da obra 

ainda identificaram que o feijão caupi apresentou oscilações devida à intensa flutuação nos 

preços que depende das safras da região Nordeste do Brasil. 

 

3.4 Derivados de Origem Animal e Vegetal. 

Além da produção dos produtos vendidos in natura, as cooperativas apresentam 

números significativos na produção de derivados tanto de origem animal, quanto vegetal, 

gerando R$ 15.032.411,00 no valor bruto de produção dos produtos processados das 

cooperativas pesquisadas. Entre destaque temos processados oriundo do leite e mandioca, cujo 

o mercado cresce no estado onde releva o Pará como o maior produtor nacional de mandioca, 

de acordo com dados da Pesquisa Agrícola Municipal (PAM), divulgada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020). 

Apenas a Casp não possui produção de processados de origem vegetal, porém produz 

muitos produtos de origem animal, entre eles iogurte, queijo coalho, queijo minas e manteiga, 

como listados a seguir, Tabela 1, gerando um rendimento bruto significativo para a cooperativa. 

Tabela 1- Produção e Valor Bruto de Produção de produtos de origem animal, das 

cooperativas pesquisadas. 

Produtos de Origem 

Animal 

Valor Bruto da Produção (R$) 
Produção 

Manteiga R$ 1.540.000,00 70 t 

Iogurte R$ 577.500,00 70 t 

Bebida láctea R$ 360.000,00 60 t 

Mel R$ 231.000,00 15,2 t 

Queijo Coalho R$ 202.500,00 9 t 

Queijo Minas R$ 198.000,00 9 t 

Frango Caipirão R$ 70.000,00 2.000 unid. 

Ovo Caipira R$ 40.970,00 28.000 unid. 

TOTAL R$ 3.219.970,00 - 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
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Evidenciamos que a tabela 1 não configura somente nos resultados de uma única 

cooperativa, assim, totalizando a produção total de cada produto presente nas cooperativas, com 

exceção de uma cooperativa entre essas que não comercializa produtos de origem animal. 

Ao analisar a tabela, percebe-se uma boa produção de origem animal pela cooperativa 

que são advindos da agricultura familiar. Segundo, Mindelo e autores, 2020, o iogurte 

comercializado é destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar abastecendo escolas 

do município e da região e quando não há uma demanda grande por estes programas a 

comercialização é feita em mercados comuns como supermercados e feira. 

Por outro lado, a cooperativa Camta tem uma produção significativa de polpas, 

atualmente, algumas das maiores economias do mundo, Estados Unidos e Japão, são seus 

principais compradores, sendo a polpa do açaí a mais produzida, com uma produção que 

ultrapassa os 700 mil quilogramas produzidos, o que podemos observar no gráfico abaixo 

(Figura 4), tudo isso é fruto de muitos anos de investimentos e trabalho na melhoria da 

fabricação, conforme aponta Junior e Silva (2020).   

Figura 4- Quantidade de polpas, em quilograma, produzidas pela cooperativa Camta. 

 

 

 

Fonte: Autores, 2020. 

Além do açaí a cooperativa processa polpas de frutos como abacaxi, acerola, taperebá, 

cupuaçu, entre outros, de acordo com a imagem gráfica a seguir, esse tipo de diversidade 
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mostra a eficiência dos sistemas de produção de seus cooperados que adotam os sistemas 

agroflorestais, os SAF‘S. 

As outras singulares pesquisadas não tem um poder de processamento parecido com o 

da Camta, mas conseguem entregar produtos regionais que estão ganhando força no mercado 

como cachaça de jambu, óleo de andiroba, extrato de ervas medicinais entre outros, 

principalmente a amêndoa de murumuru, a tabela abaixo expõe a produção das cooperativas 

pesquisadas. Além do mais a farinha d‘água que é fabricada pelas cooperativas Dirituia, 

Coopasmig e Cooprima ratifica como a mandioca é importante nessa região do Pará conforme 

informado anteriormente. 

Tabela 2- Produção e Valor Bruto da Produção de produtos de origem vegetal, das 

cooperativas pesquisadas. 

Produtos de Origem Vegetal 
Valor Bruto da 

Produção (R$) 
Produção 

Amendoa de Murumu R$ 11.197.200,00 2,6 t 

Farinha de Mandioca R$ 361.200,00 56,6 t 

Farinha de Tapioca R$ 204.950,00 15,7 t 

Goma de Tapioca R$ 1.500,00 0,3 t 

Cachaça de Jambu R$ 5.000,00 100 L 

Óleo de Coco R$ 1.000,00 20 L 

Óleo de Andiroba R$ 1.000,00 20 L 

Extrato de Ervas Medicinais R$ 1.500,00 100 unid. 

Extrato de Propolis R$ 750,00 50 unid. 

Extrato de Jambu R$ 1.950,00 15 kg 

Patauá R$ 391,00 170 kg 

Pupunha Cozida R$ 36.000,00 200 kg 

TOTAL R$ 11.812.441,00 - 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

4. Considerações Finais 

Conforme exposto anteriormente, os dados apontaram ótimos números para a 

produção agrícola de cooperativas no nordeste paraense, mostrando a força desse segmento na 

economia do estado e contribuindo em indicadores agropecuários, além de somar em pesquisas 

de instituições como o IBGE evidenciando informações onde os estudos não conseguem chegar. 

 

 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém(PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará – Brasil 

 

1166 

5. Agradecimentos 

Os autores agradecem ao Sistema OCB/SESCOOP-PA por todo o apoio ao 

desenvolvimento desta pesquisa e todas as cooperativas que participaram deste estudo, visando 

fortalecer o cooperativismo na região. 

 

6. Referências Bibliográficas 

 

BRASIL, HORTIFRUTI. Anuário 2018-2019. v. 1, 2019. Disponível:  

<https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pam/tabelas >. Acesso em: outubro de 2020.  

CORDEIRO, Iracema Maria Castro Coimbra; ARBAGE, Marcelo José Cunha; SCHWARTZ, 

Gus. Nordeste do Pará: configuração atual e aspectos identitários. Embrapa Amazônia 

Oriental-Capítulo em livro científico (ALICE), 2017. 

DO PARÁ (SEDAP). Dados agropecuários. Disponível em: < www.sagri.pa.gov.br/#>. Acesso 

em outubro de 2020. 

Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará – FAPESPA. Boletim 

Agropecuário do Estado do Pará 2017. 1º ed. 2015. 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sistema de Recuperação Automática 

(SIDRA) – Pesquisa de Produção Agrícola Municipal (PAM). Disponível em: 

JUNIOR, Armando Wilson Tafner; SILVA, Carlos da Silva. Atuação da Cooperativa Agrícola 

Mista de Tomé-Açu (CAMTA) no Mercado Promovendo o Cooperativismo e a 

Sustentabilidade na Amazônia. ANPPAS. Disponível em: 

<http://www.anppas.org.br/encontro6/anais/ARQUIVOS/GT7-671-394-

20120618114710.pdf>. Acessado: Outubro, 2020. 

MINDELO, Leandro José de Oliveira; et al. A aplicação da análise sensorial em iogurtes 

produzidos pela Cooperativa Agropecuária do Salgado Paraense (CASP) do município de Vigia 

de Nazaré- PA. Ciências agrárias: Conhecimentos Científicos e Técnicos e Difusão de 

Tecnologias 3. Atena Editora. Ponta grossa, Paraná, Brasil, 2020. 

NEVES, Mateus de Carvalho Reis. A influência das cooperativas na atividade agropecuária dos 

municípios do sul e sudeste brasileiros. Tese de Doutorado. Universidade Federal de Viçosa. 

2016. 

Noticia Dia do Agricultor- Agência Pará, 2017. 

Disponívelem: <https://www.hfbrasil.org.br/br/revista/acessar/completo/anuario-2019-2020-

retrospectiva- 2019-perspectivas-2020-dos-hf-s.aspx> Acesso em: outubro, 2020. 

http://www.sagri.pa.gov.br/
http://www.anppas.org.br/encontro6/anais/ARQUIVOS/GT7-671-394-20120618114710.pdf
http://www.anppas.org.br/encontro6/anais/ARQUIVOS/GT7-671-394-20120618114710.pdf
https://www.hfbrasil.org.br/br/revista/acessar/completo/anuario-2019-2020-retrospectiva-2019-perspectivas-2020-dos-hf-s.aspx
https://www.hfbrasil.org.br/br/revista/acessar/completo/anuario-2019-2020-retrospectiva-2019-perspectivas-2020-dos-hf-s.aspx
https://www.hfbrasil.org.br/br/revista/acessar/completo/anuario-2019-2020-retrospectiva-2019-perspectivas-2020-dos-hf-s.aspx


 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém(PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará – Brasil 

 

1167 

PICANÇO, Miguel de Nazaré Pinto. Na roça, na mesa, na vida: uma viagem pelas rotas e 

desvios da mandioca ao fazer-se coisas de comer, no e além do nordeste paraense. Tese de 

doutorado do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais. São Leopoldo. 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2018. 

RIBEIRO, Kleber Ávila; DO NASCIMENTO, Deise Cristiane; DA SILVA, Joelma Fabiana 

Barros. Cooperativismo agropecuário e suas contribuições para o empoderamento dos 

agricultores familiares no submédio São Francisco: o caso da associação de produtores rurais 

do núcleo VI–Petrolina/PE. Revista Teoria e Evidência Econômica, v. 19, n. 40, 2013. 

SANTOS, Luiz Carlos. Agricultura é responsável por quase 40% da economia do Pará. 

SANTOS, Marcos Antonio Souza dos e REBELL, Fabrício khoury. Perfil socioeconômico e 

tecnológico dos pequenos produtores de feijão - caupi do município de Primavera, Nordeste do 

Pará- Brasil. Revista Verde, Mossoró- RN, vol. 7, n. 5, p. 72-82, jan.-dez, 2012. 

SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE PESCA 

SILVA, Clenilda Tolentino Bento da; LEMOS, Walkymario Paulo; ISHIDA Alessandra Keiko 

Nakasone; Lívia Navegantes Alves; OLIVEIRA, Taciane Almeida de Oliveira. Sistemas 

Produtivos dos Agricultores Filiados à Cooperativa Agropecuária dos Produtores Familiares 

Irituienses- Irituia-PA. Cadernos de Agroecologia- ISSN 2236-7934- Vol. 10, n. 3 de 2015. 

SILVA, Josiane Santos da Silva et al. Comportamento de preços de hortaliças folhosas na 

região metropolitana de Belém, Estado do Pará. ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro 

Científico Conhecer - Goiânia, v.14 n.26; p. 206. 2017. 

 

  



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém(PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará – Brasil 

 

1168 

COOPERATIVISMO E GÊNERO: UMA BREVE REFLEXÃO SOBRE A 

PARTICIPAÇÃO DA MULHER NO COOPERATIVISMO 

 

 

Amanda Soares de Moura 
Instituto Federal do Pará – IFPA Campus Castanhal /amoura821@gmail.com 

 

Wagner Luiz Nascimento do Nascimento 
Instituto Federal do Pará – IFPA Campus Breves / wagner.nascimento@ifpa.edu.br 

 

Alberto Vinicius Sousa Rocha 
Instituto Federal do Pará – IFPA Campus Castanhal/ alb.vinicius.rocha@gmail.com 

 

Acácio Tarciso Moreira de Melo 
Instituto Federal do Pará – IFPA Campus Castanhal/ acaciotmoreira@gmail.com 

 

 

 
Área Temática VI: Cooperativismo, Economia solidária e Gestão de Empreendimentos 

 
Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

Na história do cooperativismo a participação da mulher se deu através de um processo paulatino. 

Diante disso, o objetivo desse trabalhoéapresentar uma breve reflexão sobre a inserção da mulher no 

cooperativismo, sua integração ao longo da história, mediante uma pesquisa exploratória, realizando 

um levantamento bibliográfico, trazendo um contexto histórico sobre o cooperativismo e a questão do 

gênero, o desenvolvimento de ações e políticas no cooperativismo que contribuíram para a 

participação da mulheres em seus empreendimentos. Abordando a crescente participação da mulher e 

como que o cooperativismo possibilita esses espaços, sendo uma ferramenta para o empoderamento e 

protagonismo feminino.       

 
Palavras-Chave: Cooperativismo, Mulher, Participação. 

 
Abstract 

In the history of cooperativism, the participation of women took place through a gradual process. 

Therefore, the objective of this work is to present a brief reflection on the insertion of women in 

cooperatives, their integration throughout history, through an exploratory research, carrying out a 

bibliographic survey, bringing a historical context about cooperatives and the issue of gender, 

development of actions and policies in cooperatives that contributed to the participation of women in 

their enterprises. Addressing the growing participation of women and how cooperatives make these 

spaces possible, being a tool for women's empowerment and protagonism. 

 
Keywords:Cooperativism, Women, Participation. 

 

 

1. Introdução 

Conforme a Aliança Cooperativa Internacional (ACI) o cooperativismo pode ser 

definido como uma doutrina que surgiu como forma de organização social para a solução de 

problemas econômicos e financeiros. O surgimento do cooperativismo foi datado em 1844, na 
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cidade de Rochdale-Manchester, no interior da Inglaterra. Onde 28 tecelões, sendo a maioria 

homens (27) e apenas uma mulher, se uniram para montar seu próprio armazém. 

Nascia, então, a ―Sociedade dos Probos de Rochdale‖ — primeira cooperativa 

moderna, constituída por valores e princípios morais considerados, até hoje, a base do 

cooperativismo. Entre eles a honestidade, a solidariedade, a equidade e a transparência. De 

acordo com Pinho (1966) Os pioneiros de Rochdale, ao fundarem sua cooperativa em 1844, 

foram pioneiros em propor os setes princípios norteadores da organização cooperativa, que 

serviram de base para o movimento social do cooperativismo e base para seu formato de 

gestão. Até hoje esses princípios são respeitados e seguidos, são eles: 1º Adesão Voluntária e 

Livre; 2º Gestão Democrática; 3º Participação Econômica dos Membros; 4º Autonomia e 

Independência; 5º Educação, Formação e Informação; 6º Intercooperação e 7º Interesse Pela 

Comunidade. Os princípios são essências para o desenvolvimento do cooperativismo e 

corrobora para a acepção do que é ser uma cooperativa. 

Desta forma, nota-se que essesprincípios e valores demonstram que desde da sua 

criação o cooperativismo surge para além de ser uma alternativa de soluções de problemas 

econômicos e financeiros, mas, também almejava uma ascensão e justiça social em meados 

do século XVIII em meio à crise da Revolução Industrial.  

Com o início do cooperativismo coincidindo com a Revolução Industrial, houveram 

diversas mudanças no âmbito do trabalho, entre elas a inserção da mulher no mercado de 

trabalho, através de muita persistência e luta. A participação da mulher no mercado de 

trabalho foi paulatina e evolutiva, até chegarmos à atualidade, o mesmo ocorreu em relação a 

participação da mulher no cooperativismo, mesmo em sua fundação tendo uma mulher como 

pioneira.  Por muito tempo a participação feminina no histórico do cooperativismo era quase 

que inexistente.  

No entanto, o cooperativismo há pouco tempo quando comparado a sua existência, 

tem desempenhando importantes ações que contribuíram para a inserção de mulheres. Em 

1995, a Aliança Cooperativa Internacional, desenvolveu o Programa de Ação Regional para 

as Mulheres da América Latina e do Caribe. Desde de então, a Aliança Cooperativa 

Internacional tem salientado a importância da participação das mulheres no cooperativismo. 

Isso pode ser confirmado fala de Rodrigues (apud DALLER, 2010) que, em 1997, quando 

assumiu a presidência da Aliança Cooperativa Internacional, declarou no seu discurso que: ―A 

Aliança Cooperativa Internacional, consciente da importância do papel da mulher nas 

atividades cooperativas, está agora empenhada em ampliar sua participação em todas as 
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categorias de cooperativas e no sistema cooperativista mundial‖. A partir daí acompanhando 

as diretrizes da Aliança Cooperativa Internacional, a Coopergênero é lançada, em 2004, no 

Brasil, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com o objetivo de 

contribuir para a construção da equidade/equilíbrio de gênero no âmbito do cooperativismo e 

associativismo brasileiro. Acriação dessas ações fomenta e fortalece a importância do 

desenvolvimento de atividades que possam garantir que as mulheres participem de maneira 

mais igualitária nas atividades relacionadas ao cooperativismo. 

Dessa maneira, o presente trabalho tem por objetivo discutir a questão da participação 

da mulher no cooperativismo, analisar o compromisso do cooperativismo no desenvolvimento 

de ações e políticas que contribuem para a participação e valorização da mulher no 

cooperativismo.  

 

2. Fundamentação Teórica 

2.1 Cooperativismo – vamos entender um pouco. 

O cooperativismo pode ser entendido como a união de pessoas a fim de cooperar umas 

com as outras, visando à solução de problemas econômicos por meio da solidariedade 

humana. É um sistema econômico e social que busca, através das cooperativas, a organização 

e a distribuição de riquezas.Para entendermos melhor o cooperativismo, vamos na origem da 

palavra, cooperação, que vem do verbo latim ―cooperari”, que significa operar juntamente.Do 

ponto de vista sociológico podemos dizer que a ―cooperação é uma forma de integração social 

e pode ser entendida como ação conjugada em que pessoas se unem de modo formal ou 

informal, para alcançar o mesmo objetivo‖ (PINHO, 1966, p. 08). O ser humano é tido como 

um ser social e as suas formas de cooperação é ancestral. Bialoskorski Neto (2006, p.21) 

comenta que o cooperativismo e as formas de cooperação são algo de muito antigo na história 

da humanidade. 

No cooperativismo, o homem é o centro das atenções, onde a organização prima pela 

liberdade, principalmente econômica, mas não se abstém da liberdade social e democrática. A 

igualdade é o princípio básico do cooperativismo, pois não existem distinções de nenhuma 

espécie, quer seja de cor, credo, sexo, política, ou algo que a esses possa se somar. Segundo 

RADIN & CORAZZA (2018) O cooperativismo é um movimento ou uma forma de 

organização econômica e social orientada por valores e princípios da doutrina cooperativista, 

tais como a cooperação, a ajuda mútua, a solidariedade, a gestão democrática e a distribuição 

dos resultados entre os seus associados. Formado com uma reação ao liberalismo econômico 
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da Inglaterra, no final do século XIX, cooperativista buscava formas alternativas de organizar 

as atividades econômicas visando melhorar a vida da classe trabalhadora.  

Grande parte da população mundial ainda está excluída do sistema produtivo formal, 

desempregada, com baixa qualificação profissional e  com altos índices de pobreza, nas quais 

caso se invista em capacitação e apoio para que essas pessoas catalisem seus esforços 

produtivos de forma criativa e organizada, daria possibilidade de elevação de renda, inclusão 

social e melhoria de condições gerais de vida para essas pessoas, como é o caso dos cidadãos 

das periferias dos grandes centros urbanos, população rural e os povos extrativistas. 

(MALDONADO, F. & SANTOS, A. C. dos 2006).  

Para SANTOS & CABALLOS (2006) o empreendimento socioeconômico 

cooperativista surge como uma poderosa forma de combate à exclusão social, e ao 

desemprego para diversas classes sociais de pessoas que se organizam em busca de maiores 

benefícios visando estar novamente ativas no mercado. É uma forma de preservar a força 

econômica e de vida dos indivíduos de um mesmo padrão e tipo, com objetivos comuns e 

com as mesmas dificuldades. (SALES, 2010). 

Em uma linguagem simples, uma cooperativa deve ter os seguintes objetivos: 

considerar o ser humano em primeiro plano. Ele é o fim e não o meio; produzir e distribuir os 

produtos, não para enriquecer, mas para satisfazer as necessidades humanas; consumo é a 

base do sistema de produção e distribuição, como meio de satisfazer suas necessidades; 

aproximar o consumidor das fontes de produção eliminando o intermediário, como meio de 

combater a especulação; valorizar o indivíduo através do processo associativo; promover a 

harmonia social; respeitar e preservar o trabalho do homem, bem como a livre iniciativa; 

racionalizar os métodos de trabalho, mediante a melhor utilização dos recursos e menores 

gastos; elevar o homem moral, social e economicamente, estimulando a união, a ajuda mútua 

e a solidariedade (SCHNEIDER, 2012). Diante do exposto, é evidente a valorização do ator 

social, podendo ser este sujeito do sexo feminino ou masculino, por meio da organização 

cooperativista.  

 

2.2 O Cooperativismo e o Gênero 

 Segundo Scoot (1995, p. 21), ―O gênero é um elemento construtivo de relações sociais 

baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma primeira de 

significar as relações de poder‖. Em outras palavras, é importante focarmos as questões de 
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gênero, a fim de que se tenha uma visão mais clara das relações sociais, as quais criam 

estruturas hierárquicas baseadas em compreensões generalizadas da relação pretensamente 

natural entre o masculino e o feminino. (SCOOT, 1995).  

Essas estruturas historicamente foram desenvolvidas mediante de diversas concepções, 

sendo elas, religiosas, biológicas, econômicas, psicológicas, as quais se apropriam de 

argumentos para legitimar e definir o papel de submissa da mulher na sociedade. Mesmo com 

vários avanços conquistados até os dias de hoje, essa cultura que ―determina‖ o papel da 

mulher ainda existe. 

 O movimento feminista, que teve forte ascensão a partir do século XX, mostrou-se 

um importante instrumento de divulgação sobre a intolerância à diversidade e à separação 

entre os seres humanos, iniciando um processo que focava na visualização das diferenças 

entre os sexos. (BURG, 2005).A utilização da categoria gênero caracteriza um avanço sobre 

as discussões anteriores que se baseavam nas diferenças entre os sexos, pois, a partir de então, 

não era suficiente constatar as diferenças entre os sexos, mas era imprescindível considerar 

como elas foram construídas social e culturalmente. (BURG, 2005). Dessa maneira, as formas 

de representação socialmente construídas, do que é papel da mulher, pode ser construído ou 

reconstruído de acordo com a prática social. 

Historicamente constatamos a pouca participação das mulheres em atividades 

econômicas e socias e suas ações quando efetivadas limitam-se ao reconhecimento por 

estarem ao lado ou acompanhando seus pares e não por sua própria postura e liderança que 

lhe é peculiar, nesse caso, a percepção é outra, homens e mulheres passam a ser analisados em 

conjuntos com outros fatores, tais como padrões histórico-socias, ―atribuídos‖ a eles (SCOTT, 

1995).  

A maneira como o sistema social foi se estruturando reforçou a exclusão das mulheres 

da vida pública e colocou como ideal seu lugar no meio doméstico, como destino normal e 

natural, apoiado na questão biológica de mães que deviam zelar pelos filhos, marido, parentes 

e obedecer ao homem. Esta natureza/função seria incompatível com atividades como a 

política, por exemplo(BURG, 2005).  

Entretanto, embora já tenha ocorrido importantes transformações, que resultaram na 

mudança da dinâmica dos papeis socias. A mulher continua em desvantagem quando 

comparadas ao homem, mesmo sendo a maioria no mercado de trabalho, ainda não lhes é 

atribuído o real valor e reconhecimento merecidos. Diante disso diversas ações têm ocorrido 

para incentivar e valorizar a participação da mulher nos mais diversos setores 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém(PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará – Brasil 

 

1173 

socioprodutivos, como o caso do cooperativismo, que desde de seus primórdios possui 

princípios que oportuniza a participação das mulheres.  

Em 1993, a Conferencia Mundial de Direitos humanos, realizada em Viena, 

reconheceu que os direitos das mulheres, também são direitos humanos. Item 18: ―os direitos 

humanos das mulheres e meninas são inalienáveis e constituem parte integral e indivisível dos 

direitos humanos universais‖ (p. 84 Gênero...). No encontro do ACI – Américas, foram 

assumidos compromissos políticos, entre eles ― tornar visível a representação real das 

mulheres em termos de quantidade e qualidade, proporcionando seu acesso aos níveis de 

direção.‖; Em nível econômico, ―acesso das mulheres a financiamentos e a participação em 

trabalhos de definição das políticas econômicas‖; e em nível de trabalho das cooperativas, 

trabalho ―positivo e criativo, propicio à promoção e participação das mulheres, com 

possibilidade equitativa de ascensão‖ (LÚCIO, [s.a.]).    

O empoderamento das mulheres desafia as relações familiares patriarcais, pois 

desestrutura a posição de privilégios vivida pelos homens nesse sistema. Dessa forma, um 

novo olhar sobre a superação das injustiças sociais e na equidade de gênero, implica na 

estruturação de iniciativas, sejam elas nas estruturas organizacionais e/ou na esfera das 

políticas públicas, que viabilizem a emancipação e a cidadania das mulheres (Deere & Leon, 

2002).A participação da mulher no cooperativismo, que desde do seu surgimento, se empenha 

em proporcionar o desenvolvimento a liberdade e autonomia de seus membros, é um 

importante espaço para o empoderamento, protagonismo e visibilidade da mulher. Dessa 

forma, o cooperativismo, trabalha com a não divisão sexual do trabalho, garantido dessa 

maneira que a mulher possa participar dos diferentes espaços de produção. 

A inserção da mulher no cooperativismo tem aumentado ao decorrer dos anos, porém 

a presença masculina ainda é majoritária, principalmente nos cargos da presidência das 

cooperativas. Mesmo com a diretiva que exige que pelo menos 30% dos conselhos 

administrativos sejam compostos por mulheres, poucas são as cooperativas que possuem a 

mulheres nos cargos da direção.  

 

3. Metodologia 

Para a construção desse trabalho foi utilizada como metodologia a Pesquisa 

Exploratória. De acordo com Gil (2010), na classificação da pesquisa, são identificados os 

seguintes pontos de vista: da sua natureza; da forma de abordagem do problema; de seus 

objetivos e dos procedimentos técnicos. Dessa forma, a coleta de informações se deu por meio 
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de uma pesquisa de base exploratória, realizando um levantamento bibliográficos para a 

elaboração de um contexto histórico do cooperativismo, posteriormente uma breve discussão 

sobre o crescimento da participação da mulher no cooperativismo, levando em consideração a 

questão do gênero a conquista de espaços e cargos. E por fim, uma análise da participação da 

mulher no cooperativismo. 

 

4. Resultados/Discussões 

O cooperativismo pode ser entendido como uma doutrina que surgiu como alternativa 

de organização social para a solução de problemas financeiros. ParaBaioto (2018) O 

cooperativismo é uma doutrina que considera as cooperativas como forma ideal de 

organização da humanidade, que se baseia em valores como democracia, participação, mutua 

ajuda, na crença pelos valores éticos como responsabilidade social e senso de justiça, 

igualdade  e solidariedade onde direitos e deveres iguais são para todos sem discriminação de 

qualquer  natureza, para todos os sócios, um pessoa, um voto. Desta maneira, visualizamos o 

cooperativismo para além de organização social para responder a questões financeiras, mas 

com a preocupação do bem estar do ator social que a compõem, sem distinção de gênero ou 

de qual outra natureza.  

Ao decorrer da história do cooperativismo e de seu desenvolvimento a inserção das 

mulheres teve um início tímido, mas, progressivo. A exemplo de uma das primeiras 

cooperativistas organizadas por mulheres foi a guilda das cooperadoras. ―Na Inglaterra, no 

findar do século passado, surgiu uma organização feminina com o nome de guilda das 

cooperadoras. A significação de guilda, no antigo idioma inglês, é a de liga‖ (COLE, 2018). 

Deste de então a guilda se multiplicou, em outras regiões, países e continentes, houve a 

criação da guilda das cooperadoras na Argentina em Buenos Aires em 1935. Mas um fator 

importante foi a criação da Guilda Internacional da Mulheres Cooperadoras em 1921. Onde 

sua primeira presidente, uma austríaca, Emmy Freundlich, publica uma citação no boletim de 

nº 61, de outubro de 1958: ―em nenhum outro sistema as mulheres são chamadas a 

desempenhar um papel tão importante como no movimento cooperativo. Não há no mundo 

programa político cuja realização dependa tanto das mulheres, nem organização que lhes 

destine uma tarefa tão indispensável.‖ (ACI, 2012). 

Ressaltando o avanço da questão de gênero dentro do cooperativismo, temos a 

declaração da  Aliança Corporativa Internacional (ACI), no dia Internacional da Mulher, do 

ano passado, onde ressaltou a importância da igualdade de gênero: ―A eliminação de barreiras 
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que frustram a igualdade de gênero é um objetivo fundamental da ação cooperativa e uma 

prioridade fundamental para a Aliança Cooperativa Internacional e suas organizações 

membros‖ (AIC, 2019). O discurso ainda reforçou a necessidade de ―fortalecer modelos 

econômicos centrados nas pessoas que promovam os direitos humanos de mulheres e 

meninas, em todos os níveis‖, uma vez que a equidade de gênero é um pilar para o 

desenvolvimento econômico sustentável. 

Portanto, nota-se no cooperativismo o empenho e aplicação de estratégias que propicia 

e garante a participação da mulher no cooperativismo, por exemplo, dados coletados no AIC e 

na Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), mostram em números essa participação, 

na Espanha, as mulheres representam mais de 50% dos cargos de gerência e comando de 

cooperativas trabalhistas; na Itália, se comparada ao total, a porcentagem de mulheres 

empregadas em cooperativas chega a quase 60% ,na Nigéria, as mulheres compõem 60% dos 

membros cooperativistas, sendo que destes elas assumem a liderança de 45% das instituições 

e, por fim, no Brasil a porcentagem de mulheres empregadas em cooperativas no ano de 2018 

chegou a 48%, já em quanto ao número de cooperadas é de 36%.  

Dessa maneira geral, diante do que foi exposto, o cooperativismo sendo um sistema 

socioeconômico, que atua em diversos ramos econômicos da sociedade, tem princípios e 

valores, além de ações que tem como preceito a igualdade e autonomia de grupos socias, que 

historicamente são marginalizados pelo sistema socioprodutivo capitalista, como as mulheres. 

Deste modo, o cooperativismo estimula e proporciona a participação de mulheres em seus 

empreendimentos. 

 

5. Considerações Finais 

O cooperativismo com seus princípios norteadores, como estimular a adesão livre e 

sem discriminação, assim como a igualdade de oportunidades e gestão,é uma organização que 

em seu processo de desenvolvimento integra homens e mulheres dos mais diversos setores e, 

embora no Brasil as cooperativas sejam um ambiente majoritariamente masculino, as 

mulheres estão conquistando espaço, cargos, pois o cooperativismo através de suas ações e 

politicasinclusivas lhes abre esse espaço, sendo assim uma das ferramentas utilizada para o 

empoderamento e o protagonismo feminino.  

 

 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém(PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará – Brasil 

 

1176 

6. Agradecimentos  

Aos organizadores do XIII SICOOPES, por nos proporcionar esse evento, ainda que 

na modalidade online, devido a pandemia causada pela COVID-19. Ao programa 

INCUBITEC e a SECTET por fomentar e proporcionar o desenvolvimento de atividades de 

pesquisas e ao IFPA – Campus Castanhal.  

 

7. Referências Bibliográficas 

BIALOSKORSKI, Neto Sigismundo. Aspectos Econômicos das Cooperativas. Belo 

Horizonte: Mandamentos, 2006. 

BURG, I. C. As mulheres agricultoras na produção agroecológica e na comercialização 

em feiras no sudoeste paranaense. 2005. 131 f. Dissertação (Mestrado em 

Agroecossistemas) -- Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal de Santa Catarina - 

UFSC, Florianópolis, 2005. 

 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Gênero, cooperativismo 

e associativismo: coopergênero, integrando a família cooperativista. Brasília, Mapa/ACS, 

2012. 

 

CIROLINI, Vicente; DE BEM NORO, Greice. A participação da mulher na gestão das 

cooperativas: um estudo realizado na Cotrisel. DisciplinarumScientia| Sociais Aplicadas, 

v. 4, n. 1, p. 29-43, 2008. 

 

DALLER, VLO. O Empoderamento da mulher e a igualdade de gênero: coopergênero 

uma política pública de cooperativismo. Coletânea de artigos apresentados no I Encontro 

Brasileiro de Pesquisadores em Cooperativismo (EBPC). Brasília, p. 1-17, 2010. 

 

DEERE, Carmem; LEON, Magdalena. Mulher e direito à terra na América Latina: 

avanços recentes. Rio de Janeiro: Avaliação preliminar da cédula da terra, 2000. 

 

GAWLAK, Albino. Cooperativismo: primeiras lições.Sescoop, 2004. 

 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

HEIN, Flávia Andréia. A mulher no cooperativismo: uma abordagem sobre a Cotrirosa. 

2012. 

 

KUHN, Leda Rejane Razera. Mulher e participação cooperativista: o protagonismo da 

mulher na SICREDI pioneira. 2018. 

 

LÚCIO, Clemente Ganz. Clemente Ganz Lúcio. Brasil Debate, [s.a.]. disponível em: 

<brasildebate.com.br/author/clementeganz/> 

 

MARCONE, S. Igualdade de gêneros: uma estratégia para o desenvolvimento 

cooperativo. Brasília: Biblioteca Nacional de Agricultura – BINAGRI, 2009b. p. 23-40. 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém(PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará – Brasil 

 

1177 

 

RADIN, J.C., and CORAZZA, G. Cooperativismo. In: Dicionário histórico-social do Oeste 

catarinense [online]. Chapecó: Editora UFFS, 2018, pp. 41-45. ISBN: 978-85-64905-65-8. 

SANTOS, C. C. M. & CEBALLOS, Z. H. D. M. A importância do cooperativismo. X 

Encontro Latino Americano de iniciação Cientifica e VI Encontro Latino Americano de Pós- 

Graduação, 2006. 

 

SALES, João Eder. Cooperativismo: Origens E Evolução. Revista Brasileira de Gestão e 

Engenharia, 2010. 

 

SCHNEIDER, Edson Pedro. Cooperativismo de Crédito: Organização Sistêmica: Ênfase 

no Sistema SICREDI. Porto Alegre,  

 

SCOOT, P; CORDEIRO, R.; MENEZES, M. Gênero e geração em contextos rurais. 

Florianopolis: Mulheres, 2010. 

 

SCOTT, J. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e realidade, Porto 

Alegre, v. 20, n. 2, p. 71-99, 1995. 

  



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém(PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará – Brasil 

 

1178 

DA TEORIA À PRÁTICA E DA PRÁTICA À TEORIA: A GESTÃO 

ORGANIZACIONAL EM COOPERATIVAS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR NO NORDESTE PARAENSE (BRASIL) 
 

Alberto Vinicius Sousa Rocha 
Estudante de Agronomia, Instituto Federal do Pará, Castanhal, Pará, Brasil 

Membro daIncubadora Tecnológica de Desenvolvimento e Inovação de Cooperativas e Empreendimentos 

Solidários – INCUBITEC/E-mail: alb.vinicius.rocha@gmail.com 

 

Wagner Luiz Nascimento do Nascimento 
Docente de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal do Pará, Breves, Pará, Brasil 

Membro daIncubadora Tecnológica de Desenvolvimento e Inovação de Cooperativas e Empreendimentos 

Solidários – INCUBITEC/E-mail:  

wagnerlnnascimento@gmail.com 

 

Adebaro Alves dos Reis 
Docente de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal do Pará, Castanhal, Pará, Brasil 

Membro daIncubadora Tecnológica de Desenvolvimento e Inovação de Cooperativas e Empreendimentos 

Solidários – INCUBITEC/E-mail: adebaro.reis@ifpa.edu.br 
 

Acacio Tarciso Moreira de Melo 
Docente de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal do Pará, Castanhal, Pará, Brasil 

Membro do Núcleo de Estudos em Educação e Agroecologia na Amazônia - NEA /E-mail: 

acaciotmoreira@gmail.com 

 

Amanda Soares de Moura 
Estudante de Agronomia, Instituto Federal do Pará, Castanhal, Pará, Brasil 

Membro daIncubadora Tecnológica de Desenvolvimento e Inovação de Cooperativas e Empreendimentos 

Solidários – INCUBITEC/E-mail: amoura821@gmail.com 

 
Área Temática VI: Cooperativismo, Economia Solidária e Gestão deEmpreendimentos 

 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

A presente pesquisa objetivou analisar as dimensões da gestão organizacional em cooperativas da 

agricultura familiar localizadas na Mesorregião Nordeste do Pará (Brasil), as quais foram atendidas 

por editais de abrangência estadual e nacional, os quais elegeram organizações interessadas em 

desenvolver projetos voltados a melhoria de vida de homens e mulheres em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica no meio rural e urbano, por meio de Tecnologias Sociais. Sua 

realização se deu entre os meses de junho e dezembro de 2019, junto a 15 (quinze) cooperativas da 

agricultura familiarlocalizadas em 13municípios. Metodologicamente, se priorizou o estudo 

qualitativo, com aplicação do Diagnóstico Rural Participativo – DRP e de um questionário estruturado 

contendo 56 questões. A partir dos dados obtidos, houve a descrição e problematização das 

potencialidades e fragilidades das estruturas/agentes de governança presentes nas cooperativas 

estudadas. Conclui-se que quanto mais se aumenta o grau de desenvolvimento econômico das 

cooperativas e de seu quadro social, mais se faz-se necessário incremento/fortalecimento de 

estruturas/agentes de gestão e governança nas cooperativas da agricultura familiar da Mesorregião 

Nordeste do estado do Pará. 

 

Palavras-Chave: Cooperativismo Solidário, Agricultura de Base Familiar, Estruturas e Agentes de 

Gestão e Desenvolvimento Econômico. 
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Abstract 

This research aimed to analyze the dimensions of organizational management in cooperatives of 

family agriculture located in the Northeast Mesoregion of Pará (Brazil), which were attended by 

public notices of state and national scope, which elected organizations interested in developing 

projects aimed at improving the lives of men and women in situations of socioeconomic vulnerability 

in rural and urban areas, through Social Technologies. It took place between June and December 2019, 

together with 15 (fifteen) cooperatives of family agriculture, located in 13 municipalities. 

Methodologically, the qualitative study was prioritized, with application of participatory rural 

diagnosis - DRP and a structured questionnaire containing 56 questions.Based on the data obtained, 

there was the description and problematization of the potentialities and weaknesses of the governance 

structures/agents present in the cooperatives studied.It is concluded that the more the degree of 

economic development of cooperatives and their social framework increases, the more it is necessary 

to increase/strengthen management and governance structures/agents in family farming cooperatives 

in the Northeast Mesoregion of the state of Pará. 

Keywords: Solidarity Cooperativism, Family-based agriculture, Management Structures and Agents 

and Economic Development. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Segundo Alves et al. (2010), o cooperativismo solidário tem ocupado um espaço 

cadavez maior na sociedade, onde diversas políticas púbicas têm sido orientadas nessa lógica 

de organização e contribuído na questão jurídica, operacional e produtiva desse segmento. No 

entanto, alguns gargalos ainda persistem na administração de empreendimentos dessa 

natureza, dentre eles, os ligados a gestão organizacional. No que diz respeito às cooperativas 

de agricultores/as familiares, Gregolin et al. (2018) afirmam ser este um dos principais fatores 

que impedem a inserção de seus produtosnos diferentes mercados. 

Para Lorenzo et al. (2017), a gestão administrativa é um pilar fundamental para o 

desenvolvimento das sociedades cooperativas, uma vez que estabelece práticas éticas, 

fundamentadas nos valores e princípios cooperativistas, visando garantir a consecução dos 

objetivos sociais e assegurar a gestão das cooperativas de modo sustentável, em consonância 

com os interesses dos/as cooperados/as (OCB, 2016). Do mesmo modo, Gregolin et al. (2018) 

sustentam que boas práticas de gestão fortificam os empreendimentos e seus sócios, por meio 

da capacitação, livre acessoàs informações e no fortalecimento daautogestão. 

Na Amazônia, sobretudo na Mesorregião Nordeste do estado do Pará, as incubadoras 

tecnológicasde economia solidária, com destaque a Incubadora Tecnológica de 

Desenvolvimento e Inovação de Cooperativas e EmpreendimentosSolidários – INCUBITEC, 
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do Campus Castanhal do Instituto Federal do Pará – IFPA, auxiliampositivamente os 

empreendimentos os quais atuamna construção e fortalecimento de processos e ferramentas de 

gestão,a partir de espaços de diálogos,partilhas de saberes etrocas de experiências, com foco 

na consolidação e desenvolvimento socioeconômico das cooperativas e de seu quadro social 

(FELIZARDO et al., 2015).  

Diante disso, a presente pesquisa objetivou analisar as dimensões da gestão 

organizacional em cooperativas da agricultura familiar localizadas na Mesorregião Nordeste 

do Pará (Brasil), as quais foram atendidas por editais de abrangência estadual
4
 e nacional

5
, 

que elegeram organizações interessadas em desenvolver projetos voltados a melhoria de vida 

de homens e mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica no meio rural e 

urbano, por meio de Tecnologias Sociais. 

 

2. METODOLOGIA 

O estudo foi realizado entre os meses de junho e dezembro de 2019, junto a 15 

(quinze) cooperativas da agricultura familiar
6
,as quais atuam em diferentes segmentos e 

atividades econômicas e estão localizadas em 13 (municípios) municípios da Mesorregião 

Nordeste do estado do Pará (Tabela 1). Os critérios de inclusão/exclusão dos 

empreendimentos nos projetos e por conseguinte no presente estudo se deram em torno do 

histórico de relação destes para com a incubadora, dos que requereram assessoria técnico-

científica nos últimos anose/ou em razão da execução dos editais(empreendimentos que estão 

incubados e/ou em fase de incubação).  

Tabela 1: Nome, município, segmento de atuação, atividade econômica e quantitativo de sócios/as das 

cooperativas em estudo, as quais foram atendidas pela INCUBITEC por meio do Edital Nº 

006/2017/SECTET/PA e da Chamada Nº 036/2018/CNPQ/MCTIC/MDS 

Nº NOME/SIGLA  MUNICÍPIO SEGMENTO DE 

ATUAÇÃO 

ATIVIDADE 

ECONÔMICA 

NÚMERO 

DE 

SÓCIOS/AS 

1 Cooperativa Agrícola de 

Empreendedores 

Populares de Igarapé-

Igarapé-Miri Extrativismo, 

Agroextrativismo 

e Pesca Artesanal 

Produção e 

Beneficiamento 

96 

                                                           
4
 Edital Nº 006/2017, Executado No Âmbito Do Programa “Tecsocial” Da Secretaria De Estado De Ciência, 

Tecnologia E Educação Profissional E Tecnológica – Sectet, Do Governo Do Pará. 
5
Chamada Nº 36/2018, Do Conselho Nacional De Desenvolvimento Científico E Tecnológico – Cnpq, Em 

Parceria Com Ministério Da Ciência, Tecnologia, Inovações E Comunicações - MCTIC e O Ministério Do 

Desenvolvimento Social – Mds. 
6
 Para tal, será adotado o conceito de “Agricultura Familiar” estabelecido na Lei Nº 11.326, de 24 de Julho de 

2006, que dispõe sobre as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais. 
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Miri – CAEPIM 

2 Cooperativa Agrícola, 

Pecuária e Extrativista 

do Município de Irituia – 

COAPEMI 

Irituia Agroindústria, 

Extrativismo, 

Agroextrativismo 

e Aquicultura 

Produção, 

Beneficiamento 

e 

Comercialização 

42 

3 Cooperativa 

Agroextrativista 

Resistência de Cametá – 

CART 

Cametá Extrativismo Comercialização 114 

4 Cooperativa 

Agroindustrial das 

Mulheres do Município 

de Cametá – 

COOPEMUC 

Cametá Agroindústria e 

Hotelaria 

Beneficiamento, 

Comercialização 

e Hotelaria 

36 

5 Cooperativa 

Agropecuária do 

Salgado Paraense – 

CASP 

Vigia de Nazaré Agropecuária, 

Agroindústria e 

Pesca Artesanal 

Produção, 

Beneficiamento 

e 

Comercialização 

130 

6 Cooperativa 

Agropecuária dos 

Produtores Familiares 

Irituienses – D‘Irituia 

Irituia Agricultura, 

Agroindústria e 

Extrativismo 

Produção, 

Beneficiamento 

e 

Comercialização 

42 

7 Cooperativa de 

Agricultores da Região 

de Tailândia – CART 

Tailândia Agroindústria Beneficiamento 

e 

Comercialização 

45 

8 Cooperativa de 

Agricultores de São 

Miguel do Guamá – 

COOPASMIGUE 

São Miguel do 

Guamá 

Agricultura Produção e 

Comercialização 

89 

9 Cooperativa de 

Agricultores Familiares 

de Terra Alta – 

COAFTA 

Terra Alta Agricultura e 

Agroindústria 

Produção e 

Beneficiamento 

33 

10 Cooperativa de 

Agricultores Familiares 

de Primavera – 

COOPRIMA 

Primavera Agropecuária, 

Agroindústria, 

Extrativismo e 

Agroextrativismo 

Produção, 

Beneficiamento, 

Comercialização 

e ATER
7
 

39 

11 Cooperativa de 

Agroindústria da Santa 

Maria do Açaizal – 

COOPRAGO 

Augusto Corrêa Agropecuária, 

Agroindústria e 

Aquicultura 

Produção e 

Comercialização 

27 

12 Cooperativa dos 

Fruticultores de 

Abaetetuba – 

COFRUTA 

Abaetetuba Agricultura, 

Agroindústria, 

Extrativismo, 

Agroextrativismo 

e Pesca Artesanal 

Produção, 

Beneficiamento, 

Comercialização 

e ATER 

87 

13 Cooperativa Mista 

Agroaquícola de Curuçá 

– COOMAC 

Curuçá Agricultura, Pesca 

Artesanal e 

Aquicultura 

Produção e 

Comercialização 

31 

14 Cooperativa Mista de 

Agricultores e 

Agricultoras Familiares 

entre Rios Caeté e 

Gurupi – COOMAR 

Santa Luzia do 

Pará 

Agropecuária, 

Agroextrativismo 

e Aquicultura 

Produção, 

Beneficiamento 

e ATER 

72 

15 Cooperativa Mista dos 

Agricultores Familiares 

Bragança Agropecuária, 

Extrativismo e 

Produção, 

Beneficiamento 

104 

                                                           
7
 Sigla utilizada para se referir aos termos “Assistência Técnica e Extensão Rural”. 
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dos Caetés - COOMAC Agroextrativismo e 

Comercialização 

Fonte: Autores 

Elaboração: Autores. 

Como procedimento metodológico, se priorizou a pesquisa qualitativa, utilizando-se as 

ferramentas de incubação desenvolvidas pela INCUBITEC. Desse modo, inicialmente, 

ocorreu a imersão nosempreendimentos, buscando-se identificar as atrizes e os atores sociais 

envolvidos nos processos construção/gestão das cooperativas. Posteriormente, com vistas a 

desenvolver ferramentas de pesquisa com base nas próprias condições e possibilidades dos/as 

agricultores/as,ocorreu a aplicação do Diagnóstico Rural Participativo – DRP(VERDEJO, 

2010), seguido pelo plano de açãoparticipativa. Mais detalhes sobres estes procedimentos 

vide Verdejo (2010) e Felizardo et al. (2015). 

Figura 1: Mapa de localização Mesorregião Nordeste do Pará (em vermelho) e sua interface para com as demais 

Mesorregiões do estado (em branco). 

 

Base de dados: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010). 

Elaboração: Autores 

Além disso, realizou-se a aplicação de um questionário com 56 (cinquenta e seis) 

questões, sendo estas qualitativas, de caráter nominal e ordinal, com 8 (oito) dimensões: I – 

Identificação da Cooperativa; II – Investimento e Acesso a Crédito; III – Características 

Predominantes dos/as sócios/as da Cooperativa; IV – Governança/Gestão da Cooperativa; V –

Atividade Econômica da Cooperativa; VI – Trabalho dos/as Sócios/as na Cooperativa; VII – 

Comercialização e Acesso aos Mercados; VIII – Meio Ambiente e Sustentabilidade. Todavia, 

considerando que toda pesquisa se reveste de um delineamento (GREGOLIN et al., 2018), o 

presente estudo priorizou abordar aspectos relacionados a gestão organizacional das 
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cooperativas, lançando-se mão de questões ligadas as dimensões I, III, IV, V, VI e VII, as 

quais contribuíam de maneira direta e/ou indireta à temática de interesse. 

A redação e a elaboração das tabelas domanuscrito deram-se com auxílio do 

processador de textos Microsoft Office Word (versão 2019). Os mapas, as figuras e o teste 

estatístico do Qui-Quadrado
8
, por sua vez, foram confeccionados/realizados por intermédio da 

linguagem de programação R (versão 4.0.1) (R CORE TEAM, 2020), na interface RStudio 

(versão 1.3.959) (RSTUDIO TEAM, 2020) e dos pacotes ―geobr‖ (PEREIRA; 

GONÇALVES, 2020), ―ggplot2‖ (WICKHAM, 2016), ―ggspatial‖ (DUNNINGTON, 2020), 

"ggmap" (KAHLE; WICKHAM, 2013). As bases cartográficas utilizadas foram as do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010). 

 

3. RESULTADOS/DISCUSSÕES 

3.1. ELEMENTOS DE CONSTITUIÇÃO E IDENTIDADE DAS COOPERATIVAS 

Por conta da maior complexidade nas cadeias produtivas de alimentos,com sucessivos 

aumentos na escala de produção, nível de tecnificação e no quantitativo de produtos 

exportados, os/as agricultores/as familiares estão tendo cada vez mais dificuldade em 

competir com os chamados“Impérios Alimentares”(VAN DER PLOEG, 2008). Desse modo, 

formas alternativas de organização social, com vistas a agregar valor aosprodutos, alcançar 

maiores níveis de inserção nos mercados e fortalecer a reprodução socioeconômica das 

famílias agricultoras estão sendo intensificadas, como o cooperativismo. 

Nessa perspectiva, mais de 70% das cooperativas estudadas foram constituídas. A 

maioria dos membros dos empreendimentos afirmam que a melhoria na situação econômica 

de seus/as cooperados/as (73%), seguido pela organização dos produtos rurais para autonomia 

e independência (66%) e para agregação de valor à produção (60%) foram os propulsores à 

efetivação da sociedade de pessoas as quais fazem parte. Outra parte afirma que as conquistas 

para a comunidade local (moradia, escola e infraestrutura) (46%), associada a eliminação 

dos/das atravessadores/as (46%) e a viabilização da comercialização dos produtos dos/as 

cooperados/as foram a grande motivação. Uma fração menor (6%), por outro lado, sustenta 

que a preocupação com a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais amazônicos 

foi o que os levaram a se organizarem socialmente. 

                                                           
8
 Teste de hipóteses não paramétrico, que se destina a encontrar um possível valor de dispersão entre duas 

variáveis categóricas nominais e avaliar a associação existente entre variáveis qualitativas, comparando, em 

termos práticos, proporções observadas e esperadas. 
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Tais resultados corroboram com os encontrados por Severino, Eid e Chiariello (2013) 

e Reis et al. (2015), ao estudarem experiências econômicos solidárias na região Sul do Brasil 

ena Amazônia, respectivamente. Segundo os achados dos/das autores, a organização social 

dos/as agricultores/as familiares se dá em razão da busca por melhores condições de vida, por 

intermédio da geração de trabalho, renda e acesso a políticas de crédito/financiamento, dentre 

outros serviços de uso comum à sociedade, como saúde, educação e moradia(SEVERINO; 

EID; CHIARIELLO, 2013; REIS et al., 2015). No que diz respeito ao aspecto ambiental, 

mencionado por parte dos membros dos empreendimentos, Barbosa et al. (2011) afirmam ser 

este um princípio complementar ao cooperativismo solidário, uma vez que que esta lógica de 

organização atribui a relação harmônica entre homem/natureza como indispensável. 

Em razão das cooperativas atuarem em diferentes segmentos, atividades econômicas e 

estarem localizadas em contextos sociais, produtivos edemográficos distintos, o quadro social 

destas não poderia ser idêntico. Assim, a amplitude entre o empreendimento com menor e o 

maior número de sócios/as compreende cerca de 103 pessoas, entre homens, mulheres e 

jovens, sendo o menor com 27 e o maior com 130 sócios/as, em uma média de 

aproximadamente 66 sócios por empreendimento (Tabela 1). Em termos estatísticos, as 

cooperativas não apresentam diferença significativa em suas localizações (P-Valor = 0.7963), 

com cerca de 53% atuando na zona urbana e 47% na zona rural. 

No entanto, tais informações não podem ser interpretadas de maneira cabal, pois de 

acordo com um/a participante do estudo, uma fração dos sujeitos que constam associados à 

sua cooperativanão mantém, necessariamente, regularidade na oferta de produtos à 

comercialização e/ou beneficiamento, tampouco participam de maneira efetiva das estruturas 

de governança da cooperativa, ou seja, não se mantém“ativos”
9
. Assim,seria interessantea 

deflagração de um processo de atualização/reforma dos membros do/s empreendimento/s que 

se encontre/mnessa situação, desde que isto não fragilize seu quadro social, uma vez que a 

cooperaçãosolidária não se restringe somente à produção de coisas, mas também de sentidos 

(REIS et al., 2015). 

 

3.2. GESTÃO/GOVERNANÇANAS COOPERATIVAS 

Ao analisar as cooperativas de agricultores/as familiares do estado do Paraná, Gregolin 

et al. (2018) concluíram que seu verdadeiro desenvolvimentose dá, dentre outros fatores, pela 

                                                           
9
 Outros termos poderiam ser utilizados neste trecho do manuscrito, entretanto, optou-se por empregar o 

vocábulo local do/a representante do empreendimento. 
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apropriaçãodas pessoas aos processos e pelo acessoàs informações. Indo a esse encontro, as 

cooperativas pesquisadas na Mesorregião Nordeste do Pará desenvolveram, em maior ou 

menor grau, diversas estratégias de governança e comunicação entre os/as sócios/as. Sobre o 

primeiro, a Assembleia Geralé a principal (e soberana) forma de apreciação e/ou deliberação 

das temáticas de interesse dos empreendimentos, institucionalizada em 100% destes, 

juntamente com o Conselho Fiscal (100%), responsável pela fiscalização dos atos da 

administração da cooperativa, conforme previsão legal
10

. 

Concomitantemente, a Diretoria/Conselho Administrativotambém se apresenta como 

um importante agente de governança nas cooperativas (OCB, 2016),institucionalizada 

emaproximadamente 87% destas, seguido pela Reunião de Sócios (53%) e pelos Grupos de 

Trabalho
11

 (33%), assim como pelos Conselhos Consultivos (20%) e pelas Auditorias (20%). 

A partir dessas informações, é possível aferir que os/as membros dos empreendimentos sob 

análise valorizam as diferentes formas de dirigir suas organizações, 

desenvolvendo/fortalecendo meios que garantam a transparência e a gestão participativa, 

favorecendo (direta e/ou indiretamente) princípios do cooperativismo, como a autogestão 

(GREGOLIN et al., 2018). 

Por outro lado, tais informações podem ser compreendidascomo positivas e/ou 

negativas, a depender da ótica utilizada, pois aexistência de determinados agentes de 

governança, como o Conselho Consultivo
12

 e a Auditoria
13

nos organogramas das cooperativas 

se mostra bastante edificante, uma vez que fortalecea “apropriação das pessoas aos 

processos” (GREGOLIN et al., 2018). No entanto,são dispositivos utilizados em uma fração 

menor das sociedades de pessoas investigadas, não sendo uma estrutura popularizada e/ou 

valorizada entre estas, podendo gerar, em razão disso, prejuízos à identificação, 

estabelecimento, coordenação e avaliação de metas, falhas e/ou potencialidadesdos 

empreendimentos (PETERS, 2013). 

Em uma perspectiva semelhante, chama atençãoa Diretoria/Conselho de 

Administração não ser mencionada como agente de governança na totalidade das 

                                                           
10

 Lei Nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que dispõe sobre a Política Nacional de Cooperativismo, institui o 

regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras providências. 
11

 Também chamados de “Comitês Técnicos”, responsáveis pelo apoio e suporte a Diretoria/Conselho de 

Administração e aos/as sócios/as em assuntos que requerem maior profundidade e detalhamento.(OCB, 2016). 
12

Órgão facultativo, previsto em estatuto e não deliberativo, formado, preferencialmente, por conselheiros 

independentes ou externos, para melhorar gradualmente a Governança e para dar suporte ao Conselho de 

Administração/Diretoria em temas relevantes (OCB, 2016). 
13

 Sua atribuição básica é verificar se as demonstrações econômico-financeiras refletem adequadamente a 

realidade da cooperativa e apontar melhorias nas práticas dos controles internos (OCB, 2016). 
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cooperativas, considerando que é um instrumento previsto em lei
14

. Segundo a Organização 

das Cooperativas Brasileiras - OCB (2016), a diretoria/conselho de administração é um órgão 

colegiado eleito pela Assembleia Gerale com papel imprescindível às cooperativas, uma vez 

que é encarregado doprocesso decisório dos empreendimentosno âmbito estratégico e 

considerado um dos pilares do sistema de governança. De todo modo, tendo em vista a 

complexidade das relações em organizações dessa natureza, maiores estudos são necessários 

para eventuais afirmaçõessobre os eventosora apresentados. 

Outras metodologias de inserção/participação dos/das associados/as às cooperativas 

também foram desenvolvidas, levando em conta a produção de sentidos inerentes a 

cooperação (REIS et al., 2015). Assim, a organização de Mutirões(48%), a 

formação/capacitação dos membros das cooperativas(40%) e a realização de Assessoria 

Técnica (33%), bem como de atividades culturais e recreativas (27%) merecem atenção. 

O mutirão, por exemplo, é descrito por Ricardo Abramovay “como uma relação de 

troca que aparece como relação de ajuda mútua, uma manifestação de solidariedade, de 

unidade e de comunhão do grupo que repousa sobre a troca simples de trabalho, sobre o 

princípio da reciprocidade”(ABRAMOVAY, 1981). Melo (2010), por sua vez, ao estudar a 

realização de mutirões em um projeto de assentamento no estado do Pará vai além, afirmando 

que fatores políticos também modulam a realização destas ações. Portanto, é possível aferir 

que a realização de atividades como essa em aproximadamente 50% dos empreendimentos 

estudados (assim como outras,anteriormente mencionadas), realçam o verdadeiro exercício 

realizado por homens, mulheres e jovenspara com osprincípios do cooperativismo solidário, 

alicerçados na solidariedade, na cooperação, na coletividade e na reciprocidade.  

Sobreo segundo ponto, ligado aos aspectos de comunicaçãoe informação entre os/as 

sócios, particularmente entre os/as jovens e os/as líderes de opinião, a Assembleia Geral é 

eleita como a principalforma em 100% das cooperativas, sendo utilizada (dentre outras 

formas) para propagar a natureza e as vantagens da cooperação. Em segundo lugar, destaca-se 

as Reuniões de Base (73%), seguido pelo uso de celulares (60%) e redes sociais (46%). Em 

menor proporção, menciona-se o uso de sites institucionais (13%) esistemas de rádio (13%). 

Tais iniciativas, com ênfase às reuniões de base,se configuram como fundamentais ao 

avanço do que Severino, Eid e Chiariello (2013) chamam de “grau de maturidade dos 

empreendimentos”, pois fazem com que as atrizes e os atores sociais envolvidos nos 

                                                           
14

Art. 47, Seção IV, “Dos Órgãos de Administração” (Lei Nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971). 
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processos de gestão(e por conseguinte produção) das cooperativas possam se 

apropriar/informar das temáticas de interesse, aprofundá-las e a partir de seus conhecimentos, 

saberes, vivências e análises conjunturais, formular propostas de melhoria e/ou solução às 

possíveis benesses e/ou adversidades vivenciadas no dia a dia - a pequeno, médio e longo 

prazo. 

3.2.1. ASSEMBLEIAS GERAIS E REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DA 

DIRETORIA/CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Como visto até o momento, as Assembleias Gerais são mencionadas normalmente 

pelo quadro social dos empreendimentos como uma estrutura “multifuncional”,onde se 

repousa diversas funções/responsabilidadesem comum. No entanto, sua organização/gestão 

nas cooperativas se dá de maneira distinta, sobretudo nos elementos de periodicidade e 

participação (Figura 2). Em uma análise puramente estatística, não há diferença significativa 

entre essas variáveis (P-Valor = 0.09158 e P-Valor = 0.334, respectivamente), logo, seu 

exame aprofundado não traria muitas respostas.  

Entretanto,em estudos qualitativos, a observação direta dos fatos não é suficiente para 

se chegar a evidências realmente confiáveis, fazendo-senecessário a análise dos dados obtidos 

para além dos números(REIS et al., 2015), afinal,―a realidade é uma coisa muito mais rica do 

que aquilo que está codificado na lógica dos fatos e que, para se compreender como as coisas 

verdadeiramente são, torna-se necessário recusar sua simples facticidade”(MARCUSE, 

1968 apud REIS et al. 2015). 

Figura 2: A) Relação entre periodicidade de Assembleias Gerais e quantitativo de cooperativas. B) Níveis de 

participação dos/das sócias dos empreendimentos nas Assembleias Gerais realizadas. 

 

Fonte: Autores 
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Assim, alguns fatores podem ser elencados para se compreender a diferença numérica 

entre estas questões, como o número de sócios/as, o contexto socioprodutivo e demográfico 

das cooperativas, suas atividades econômicas,histórico de constituição, zona de atuação 

(urbano/rural), objetivos, perspectivas, nível de amadurecimento, acesso a mercados, dentre 

outros. Porém, tendo em vista a complexidade das relações em organizações dessa natureza, 

maiores estudos são necessários para eventuais afirmações sobre as circunstancias ora 

apresentadas. 

Quando questionados sobre a remuneração dos membros da Diretoria/Conselho de 

Administração, 53% dos empreendimentos afirmam que viabilizam recursos aos sujeitos que 

se dispõe a ocupar tais cargos, enquanto que os outros 47% afirmaram o contrário. Entre os 

que garantem essa estrutura econômica aos/as seus dirigentes (perspectiva estratégica), a 

maioria realiza pagamento que varia entre ½ salário mínimo e 1 salário mínimo
15

. Frações 

menores, por outro lado, realizam pagamentos com valores inferiores e superiores a estes 

(Figura 3). 

Figura 3: Relação da remuneração dos membros da Diretoria/Conselho de Administração dos empreendimentos 

que viabilizam essa estrutura econômica aos/as gestores (valores em reais [R$]). 

 

Fonte: Autores 

Para Gregolin et al. (2018), a remuneração dos membros da Diretoria/Conselho de 

Administração em cooperativas da agricultura familiar se traduz como bastante positiva, uma 

vez que quando um cooperado assume uma funçãode gestão, deixa de se dedicar, em maior ou 

menor proporção, às atividades produtivas em seu lote,diminuindo a mão de obra e gerando, 

em partes, um déficit econômico à unidade familiar de produção. Segundo os mesmos 

autores, faz-se necessário, em algummomento, remunerar os/as gestores das cooperativas, 

desde que haja acordo por parte dos/as demais cooperados/as, com legitimação em 

Assembleia Geral, sem que isso negue os princípios do cooperativismo solidário. 

                                                           
15

No ano de 2019, o salário mínimo estabelecido pelo Governo Federal do Brasil era de R$ 998,00. 
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No entanto, é sabido que nem sempre é possível se realizar remunerações, afinal, 

diversos fatores modulam esta ação, como o número de sócios/as, o contexto socioprodutivo e 

demográfico das cooperativas, suas atividades econômicas, histórico de constituição, zona de 

atuação (urbano/rural), objetivos, perspectivas, acesso a mercados, nível de amadurecimento, 

dentre outros. Logo, de forma alguma os empreendimentos que não remuneram seus sócios/as 

devem ser vistos como ineficientes ou que não apresentam “força de vontade” para tal, uma 

vez que a meritocracia é um conceito despossuído de legitimidade em contextos reais 

inerentes a organização social do trabalhono mundo contemporâneo.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o desenvolvimentoeconômicodas cooperativas e de seu quadro social, com 

ampliações e/ou reduções na produção, extração, beneficiamento e/ou comercialização de 

seus produtos, é possível que seja necessário o incremento/fortalecimento de 

estruturas/agentes de gestão e governança nas cooperativas da agricultura familiar no 

Nordeste Paraense, como os demostrados na presente pesquisa (nas mais variadas 

perspectivas).A partir disso, será possível fortalecer processos internos e/ou externos que 

sustentem a manutenção dos empreendimentos, perpassando por elementos econômicos, 

sociais, produtivos e/ou políticos, com vistas a atingir os objetivos coletivamente traçados 

pelos/as cooperados/as. 

Ademais, algumas estratégias desenvolvidas pelas cooperativas em análise merecem 

atenção, como os mecanismos de comunicação/informação remotos, especialmente quando 

oficiais, pois permitem aos/as agricultores/as o acompanhamento a distância das pautas e 

decisões postas à ordem do dia em seus empreendimentos (consultivas e/ou deliberativas). Em 

paralelo, permitem que membros que não estejam interessados em participar de determinados 

fóruns possam ser informados, mesmo que de maneira pouco profunda, sobre os 

encaminhamentos realizados no âmbito de suas organizações sociais
16

.  
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16

Tal perspectiva se fortifica ao se analisar os dados contidos na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua - PNAD (IBGE, 2018), os quais indicam a ampliação do uso dos serviços de internet por parte da 

população paraense. 
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Área Temática 6: Cooperativismo, Economia Solidária e Gestão de Empreendimentos 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

O presente artigo tem como objetivo analisar de que forma o desenvolvimento docooperativismo 

auxilia no fortalecimento de comunidades tradicionais, com a finalidade de verificar o benefício das 

cooperativas em uma perspectiva territorial. Para isso realizou-se o estudo em 20 cooperativas situadas 

nas Mesorregiões do Nordeste Paraense e Metropolitana de Belém/PA. Este trabalho faz parte do 

diagnóstico, realizado pela Incubadora Tecnológica de Desenvolvimento e Inovação de Cooperativas e 

Empreendimentos Solidários (INCUBITEC) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Pará – Campus Castanhal (IFPA – Campus Castanhal), com parceria do Sindicado e Organização 

das Cooperativas Brasileiras no Estado do Pará (OCB/PA). A Economia Solidária se apresenta como 

uma forma eficaz de fortalecimento de comunidades tradicionais, visto que é facilitada pela 

característica particular de solidariedade destas populações. 

 

Palavras-Chave: Cooperativismo, Comunidades Tradicionais, Território. 

 
Abstract 

This article aims to analyze how the development of cooperativism helps in the strengthening of 

traditional communities, with the purpose of verifying the benefit of cooperatives from a territorial 

perspective. For this, the study was carried out in 20 cooperatives located in the Mesoregions of 

Northeastern Pará and Metropolitana de Belém/PA. This work is part of the diagnosis, carried out by 

the Technological Incubator for Development and Innovation of Cooperatives and Solidarity 

Enterprises (INCUBITEC) of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Pará - 

Campus Castanhal (IFPA - Campus Castanhal), with a partnership of the Union and Organization of 

Brazilian Cooperatives in the State of Pará (OCB/PA). The Solidarity Economy is an effective way of 

strengthening traditional communities, since it is facilitated by the particular characteristic of 

solidarity of these populations. 

 
Keywords: Cooperativism, Traditional Communities, Territory. 
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1. Introdução 

Segundo Zeneratti (2020) o cooperativismo moderno nasceu como uma alternativa à 

exploração no interior do modo capitalista de produção, no mais, Ferrante et al., (2007) 

complementa ressaltando que a cooperativa é unidade básica de sustentação da economia 

solidária, sendo esta, uma forma de geração de trabalho e renda baseada em princípios de 

solidariedade mútua dos participantes.   

Para Ferrante et al., (2007) a economia solidária é uma estratégia importante para a 

inclusão e o desenvolvimento local, tendo em vista o objetivo de efetiva melhoria da 

qualidade de vida da população excluída e formação para cidadania. 

Neste sentido, considerando que a valorização e reconhecimento das comunidades 

tradicionais é de suma importância para o gerenciamento ambiental e desenvolvimento 

sustentável local, essa pesquisa se justifica através da análise do papel do cooperativismo para 

as comunidades tradicionais em contribuição para a difusão do poder local a partir de uma 

perspectiva territorial. 

Portanto, buscou-se reunir dados/informações com o propósito de responder ao 

seguinte problema de pesquisa: de que forma o desenvolvimento da economia solidária 

auxilia no fortalecimento das comunidades tradicionais. 

 

1.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar de que forma o desenvolvimento 

dacooperativismo auxilia no fortalecimento de comunidades tradicionais, com a finalidade de 

verificar o benefício das cooperativas em uma perspectiva territorial.  

1.1.1 Objetivos Específicos 

Debater os conceitos sobre território, apontando a relação com a economia solidária  

Apontar aspectos identitários 

Analisar o papel dos povos tradicionais no desenvolvimento local  

Analisar a importância das cooperativas no fortalecimento das comunidades 

tradicionais 

 

2. Metodologia 
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Esse estudo tem por finalidade realizar um estudo em cooperativas situadas nas 

Mesorregiões do Nordeste Paraense e Metropolitana de Belém, onde respectivamente 

apresenta um quantitativo de cooperativas de 5 (com 230 cooperados) e 15 (com 985 

cooperados), totalizando 1215 cooperados. 

Fonte: Autores 

Este trabalho faz parte do diagnóstico, realizado pela Incubadora Tecnológica de 

Desenvolvimento e Inovação de Cooperativas e Empreendimentos Solidários (INCUBITEC) 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – Campus Castanhal (IFPA – 

Campus Castanhal), com parceria do Sindicado e Organização das Cooperativas Brasileiras 

noEstado do Pará (OCB/PA), sendo esta, entidade de representação das necessidades dos 

cooperados. Os questionários foram aplicados no período de junho e julho de 2019, com 

cooperativas assistidas pela INCUBITEC e/ou ativas registradas no sistema OCB/PA. Sendo 

MESORREGIÃO: Metropolitana de Belém 

Microrregião Municípios Sigla Nº de Sócios 

Bélem 

Barcarena CEDAB 162 

Benevides 

COOPAB 24 

COOPABEN 24 

Castanhal 
Sª Izabel do Pará COOPSANTA 20 

Sº Antônio do Tauá CANTAUÁ 48 

Sub-Total 230 

MESORREGIÃO: Nordeste Paraense  

Microrregião Municípios Sigla Nº de Sócios 

Guamá  
Irituia 

D'IRITUIA 42 

COAPEMI 40 

Santa Luzia do Pará COOMAR 72 

São Miguel do Guamá COOPASMIG 89 

Bragantina 

Augusto Corrêa COOPAGRO 27 

Bragança COOMAC 31 

Primavera COOPRIMA 39 

Cametá 

Abaetetuba, COFRUTA 87 

Cametá 

COOPEMUC 36 

CART/CAMETÁ 114 

Igarapé-Miri CAEPIM 96 

Salgado 

Curuçá COOMAC 104 

Terra Alta  COAFTA 33 

Vigia. CASP 130 

Tomé-Açu  Tailândia CART 45 

Sub-Total 985 

Total 1215 
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dirigidos pelos colaboradores e técnicos da incubadora, além de colaboradores da OCB/PA e 

estudantes do mestrado do IFPA Castanhal. 

Detectou-se também a necessidade da pesquisa bibliográfica no momento em que se 

fez uso de materiais já elaborados: livros, artigos científicos, revistas, documentos eletrônicos 

e enciclopédias na busca e alocação de conhecimento sobre economia solidária, 

cooperativismo, território e comunidades locais, correlacionando tal conhecimento com 

abordagens já trabalhadas por outros autores. 

A pesquisa assume como estudo de caso, sendo explicatória, que por sua vez, 

proporciona maior familiaridade com o problema, tornando-o explícito ou construindo 

hipóteses sobre ele através de principalmente do levantamento bibliográfico. 

A abordagem do tratamento da coleta de dados do estudo de caso será quantitativa e 

qualitativa, pois requer o uso de recursos e técnicas de estatística, procurando traduzir em 

números e gráficos os conhecimentos gerados pelo pesquisador, além disso, buscar entender o 

assunto através de dados narrativos.  

 

3. Resultados/Discussões 

Este estudo teve como propósito dá subsídio para discutir sobre a relação da economia 

solidária e território e, de que forma contribui para o desenvolvimento local de comunidades 

tradicionais da mesorregião do Nordeste Paraense e Metropolitana de Belém. Além disto, 

debater as dinâmicas territoriais realizada pelos atores sociais das cooperativas e então, 

discutir o fomento do poder local a partir da perspectiva territorial. 

 

a. Território, Poder Local e Economia Solidária 

Coragem (2019) trata o conceito de território como um jogo de poder entre atores que 

atuam num espaço, surgindo assim uma identidade relacionada a um determinado espaço 

geográfico. Nesta premissa, o território vai além de um limite geográfico, pois é um espaço 

que está diretamente relacionado coma identidades cultural, com seus costumes, tradições e 

hábitos que ligam as pessoas que o habitam, além disto, apresentam características em 

comum, como mencionado por Teixeira et al., (2018). 

Seguindo esta lógica, o território está diretamente ligado ao termo ―comunidades 

tradicionais‖, sendo que no decreto n.º 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, os define como 

―grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas 
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próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como 

condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica[...]‖ (BRASIL, 

2007). 

Diegues e Arruda (2001) afirmam que uma das características de comunidades 

tradicionais é a cooperação social e este é um dos princípios da economia solidária nas 

comunidades e se reproduz através de uma nova forma de fazer economia.  

Reis (2015), levanta esta discussão ao afirmar que a economia solidária é uma 

estratégia deresistência e dinamização socioeconômica que promove o desenvolvimento local 

e/ou territorial sustentável,favorecendo a coesão social; a preservação da diversidade cultural; 

e do meio ambiente. 

Ao tratar de economia solidária é válido ressaltar as várias formas de organização 

praticadas por diferentes grupos socais e que praticam a economia solidária, tanto que as 

microrregiões do Nordeste Paraense e Metropolitana de Belém, apresentam variados tipos de 

organização, como cooperativas, associações, grupos informais de jovens, mulheres, 

populações tradicionais.  

Como muito bem levantado por Singer (2018), uma das principais características da 

economia solidária é a autogestão, onde os empreendimentos são geridos pelos próprios 

trabalhadores coletivamente de forma inteiramente democrática. O autor deixa claro a 

importância da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) no que diz respeito a 

ascensão do cooperativismo, fomentando, através de sua estratégia de desenvolvimento, o 

endodesenvolvimento que nada mais do que o desenvolvimento a partir do esforço dos 

membros da própria comunidade. 

Neste sentido, vê-se a importância do poder de decisão dos próprios atores da 

comunidade e desta forma, ainda possibilita um desenvolvimento local condizente com a 

realidade de cada comunidade considerando suas especificidades, tal que se desdobra em 

diferentes setores, como o etnodesenvolvimento, desenvolvimento feminista e o 

desenvolvimento formado por jovens.   

Na (Gráfico 1) é possível perceber que 95% das cooperativas entrevistadas tem 

pessoas que pertencem a comunidades tradicionais, o que demonstra a importância da 

economia solidária na reprodução social destas comunidades,garantindo geração de trabalho e 

renda dos cooperados, promovendo o desenvolvimento local sustentável dentro de um 

contexto de valorização e empoderamento cultural, socioambiental e político.  

 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém(PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará – Brasil 

 

1197 

GRÁFICO 1: PRESENÇA DE SÓCIOS QUE FAZEM PARTE DE COMUNIDADES 

TRADICIONAIS   

 

 

 Fonte: Autores 

 

b. Aspectos identitários e Economia Solidária 

Entre os povos e comunidades tradicionais do Brasil estão quilombolas, ciganos, 

matriz africana, seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco-de-babaçu, comunidades de 

fundo de pasto, faxinalenses, pescadores artesanais, marisqueiras, ribeirinhos, varjeiros, 

caiçaras, praieiros, sertanejos, jangadeiros, ciganos, açorianos, campeiros, , entre outros. 

 

GRÁFICO 2: PREDOMINÂNCIA DE COMUNIDADES TRADICIONAIS 

95%

5%

Sim Não
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5%

Indígenas

2%
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19%
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19%
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10%

Pescadores

12%
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Fonte: Autores 
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No (Gráfico 2) são apresentados a predominância e as comunidades tradicionais 

presentes nas cooperativas, com destaque para caboclos, quilombolas e extrativistas. Apesar 

de muitos autores levantarem discussões em relação ao termo ―caboclo‖ no qual é tratada de 

forma pejorativa na sociedade moderna, muitas pessoas se identificam como tal, para se 

designar como mestiço de índio. Com tanto, esse termo é usado no sentido de atribuir à 

categoria de pessoas mestiças de índios que são como algumas se identificaram.  

A (Tabela 1) complementa o gráfico 2, fazendo referência as mesorregiões e microrregiões 

com suas respectivas cooperativas, facilitando a identificação de quais microrregiões 

apresentam maior predominância de determinada população tradicional. Dessa forma, a tabela 

demonstra uma expressiva presença de quilombolas e extrativista na microrregião do Guamá 

e em seguida, a microrregião de Cametá que se mostra diversa na quantidade de comunidades 

tradicionais, com maior número de caboclo, ribeirinhos e extrativista.  

TABELA 1: COOPERARIVAS POR MESORREGIÃO E MICRORREGIÃO 

A presença destas comunidades é bem comum em áreas rurais tal que a maioria dos 

cooperados residem no meio rural e exercem suas atividades agrícolas que serão destinadas as 

cooperativas, no mais, algumas cooperativas tem suas instalações no meio urbano, onde 

geralmente, são realizadas a comercialização e/ou beneficiamento.  

Com tanto, o (Gráfico 3) traz o percentual das área de atuaçãodas cooperativas, sendo 

a agricultura; o extrativismo; e agroindústria com maior frequência, logo, é importante 

Microrregião Municípios Sigla Nº de Sócios1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Barcarena CEDAB 162 x x x x x x x

COOPAB 24 x X X X X

COOPABEN 24 x X X X X X X

Sª Izabel do Pará COOPSANTA 20 x X X X X X

Sº Antônio do Tauá CANTAUÁ 48 x x x x x x x

Microrregião Municípios

D'IRITUIA 42 x x x x x X X X X X X X X X

COAPEMI 40 x x x x x X X X X X X X X X X X

Santa Luzia do Pará COOMAR 72 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

São Miguel do Guamá COOPASMIG 89 x X X X X X X

Augusto Corrêa COOPAGRO 27 X X X X X X X X

Bragança COOMAC 31 X X X X X x X

Primavera COOPRIMA 39 X X X X X X X X X X X X

Abaetetuba, COFRUTA 87 X X X X X X X X X X

COOPEMUC 36 x X X X X

CART/CAMETÁ 114 x X X

Igarapé-Miri CAEPIM 96 x x x x x x

Curuçá COOMAC 104 X X X X X X x x x x

Terra Alta COAFTA 33 x x x x x x x x

Vigia. CASP 130 x x x x x x x

Tomé-Açu Tailândia CART 45 X X X X X X

Dificuldades encontradas Área de atuação Quais 

Bragantina

Cametá

Salgado

MESORREGIÃO: Metropolitana de Belém

Bélem Benevides

Castanhal

MESORREGIÃO: Nordeste Paraense 

Guamá 

Irituia

Cametá

Fonte: Autores 
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destacar que o extrativismo é bastante presente por conta das populações tradicionais que 

estão inseridas nestas cooperativas e nesse sentido, promovem o papel da sociobiodiversidade 

na economia solidária. 

GRÁFICO 3: ÁREA DE ATUAÇÃO DAS COOPERATIVAS 

 

Fonte: Autores 

Com tanto, Singer (2002) reforça tal colocação quando diz que a economia solidária é 

compreendida como uma forma de organização econômica de grupos de trabalhadores em 

empreendimentos com princípios democráticos e emancipatórios, dessa forma, são detentores 

da posse e o controle dos meios de produção, como também da distribuição dos bens de 

consumo.  

Ainda mais, Diniz (2017) reafirma a importância da sociobiodiversidade ao mencionar 

que os produtos da Amazônia passaram a experimentar uma valorização e ações para a 

promoção de suas cadeias o que reforça ainda mais a importância das populações tradicionais 

na economia solidária. 

Além disso, vale ressaltar que a agroindústria, muitas vezes só é possível por conta da 

organização social através da economia solidária o que possibilita a verticalização da cadeia 

produtiva (Gráfico 4) garantindo maior segurança aos cooperados e agregação de valor aos 

seus produtos. 
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GRÁFICO 4: ATIVIDADES ECONÔMICAS REALIZADAS PELA COOPERATIVA 

 

Fonte: Autores 

Quando entrevistadas, as cooperativas destacaram suas formas de produções 

sustentáveis como uma estratégia de comercialização e marketing de seus produtos (Gráfico 

5), dentre elas: uso de tecnologias sustentáveis ou sociais na produção; produtos 

orgânicos;produtos agroecológicos; produtos artesanais; uso de artesanato local nas 

embalagens, rótulos, etiquetas, etc; além disso, a certificação também é um diferencial no 

momento de comercializar.  

GRÁFICO 5: ESTRATÉGIAS DE COMERCIALIZAÇÃO 

 

Fonte: Autores 

 

4. Considerações Finais 

A Economia Solidária se apresenta como uma forma eficaz de fortalecimento de 

comunidades tradicionais, visto que é facilitada pela característica particular de solidariedade 

destas populações. Além disso, é promovido comércio justo dos produtos da 

Produção
31%

Beneficiamento
24%

Comercialização
33%

Transporte
8%

ATER
4%

Uso de 
tecnologias 

sustentáveis ou 
sociais na 
produção

19%
Produtos 
orgânicos

14%

Produtos 
agroecológicos

21%

Produtos 
artesanais

16%

Uso de 
artesanato 

local nas 
embalagens, ró
tulos, etiquetas

, etc
18%

Certificação
12%



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém(PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará – Brasil 

 

1201 

sociobiodiversidade, é facilitado o acesso às políticas públicas, acesso a mercados, 

especialmente a segmentos baseados na sustentabilidade social, ambiental e econômico.  
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Resumo 

Este artigo é fruto do processo de construção coletiva da Incubadora Tecnológica de Economia 

Solidária (ITES) no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) do 

campus Niterói, iniciado em 2018. Nossa abordagem parte da reflexão sobre os caminhos percorridos 

pela ITES no ambiente da educação profissional e tecnológica, em diálogo com os referenciais da 

economia solidária. A metodologia utilizada foi a pesquisa-participante, a partir da experiência 

profissional das autoras neste processo, privilegiando o uso de dados qualitativos. Percebemos o 

avanço no processo de implementação da ITES, obtendo alguns resultados, dentre eles: na formação 

de servidores/as, alunos e ex-alunos em economia solidária; na introdução de um novo ator social no 

movimento de economia solidária do estado do Rio de Janeiro, e ainda, no exercício da produção de 

tecnologias sociais no campus Niterói e no IFRJ como um todo.  
 

Palavras-Chave: Economia Solidária, Incubadora; Tecnologias Sociais; Educação Profissional; 

Institutos Federais. 
 

Abstract 
Thisarticleis a resultfromthecollectiveconstructionofthe Incubadora Tecnológica de Economia 

Solidária (ITES - TechnologicalIncubator in SolidarityEconomy) atthe Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ - Federal Instituteof Science and Technology Education 

in Rio de Janeiro) campus Niterói, started in 2018. Our approach starts from the reflection on the paths 

taken by ITES in the professional and technological education environment, in dialogue with the 

solidarity economy benchmarks. The methodology was a participant-research, based on the authors' 

professional experience in this process, privileging the use of qualitative data. The progress in the 

ITES implementation process has obtained some results, among them: the training of civil servants 

and students in solidarity economy; in the introduction of a new social actor in the solidarity economy 

movement in the state of Rio de Janeiro, and in the exercise of producing social technologies at the 

Niteróicampus and at IFRJ as a whole. 
 

Keywords: Solidarity Economy; Incubation; Social Technology; Professional Education; 

InstitutosFederais. 
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1. Introdução 

O presente texto é fruto do processo de construção coletiva da Incubadora Tecnológica 

de Economia Solidária (ITES) no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio 

de Janeiro (IFRJ) do campus Niterói, iniciado em 2018. Nossa abordagem parte da reflexão 

sobre os caminhos percorridos pela ITES no ambiente da educação profissional e tecnológica, 

em diálogo com os referenciais da economia solidária. 

A economia solidária teve nas últimas décadas um exponencial crescimento de 

formulação teórica e experimentação prática, a partir de diversos atores sociais que puderam 

aproveitar o ambiente político favorável, em especial no âmbito federal até 2016, e a 

necessidade de se pensar novas formas de organização do trabalho e das relações humanas 

frente às sucessivas crises do sistema capitalista. 

Assim, desde o final dos anos 1990, diversas iniciativas começam a se identificar com 

a proposta da economia solidária, o que fortaleceu a construção de um movimento social que 

ressoa em diversos aspectos sociais e econômicos, dentre eles: a busca da sobrevivência de 

uma parcela de trabalhadores desempregados; a revisão do papel do Estado, não mais limitado 

a regular os interesses pelo acúmulo de capital, mas para promover esta outra economia; e 

ainda, no papel das Instituições Federais de Educação frente ao crescente quadro de 

desigualdade social. De outro lado, a proposta da economia solidária retoma práticas coletivas 

históricas das classes populares, bem como o modo de vida comunitário, do cuidado e do bem 

viver, em especial protagonizadas pelas mulheres. 

Para o economista Paul Singer, um dos principais autores e expoentes da economia 

solidária no Brasil, a necessidade de se pensar uma outra economia percorreu grande parte de 

sua trajetória, formulando-a com base no seu princípio fundamental: a autogestão, de modo a 

transformar os aspectos culturais e políticos nas formas de produção e reprodução da vida de 

forma democrática, em contraponto ao modo capitalista competitivo e explorador (SINGER, 

2002). 

De forma mais ampla, a economia solidária se constitui como um movimento social 

que luta pela mudança da sociedade, tendo como base a democratização da economia por 

meio da produção e reprodução da vida de forma justa, solidária, autogestionária e sustentável 

(FBES, 2013). Também se constitui como uma estratégia de geração de trabalho e renda para 

superar a pobreza e a exclusão social com a socialização do trabalho, dos saberes e das 

decisões, tendo como eixo central a administração democrática de suas iniciativas (SINGER, 

2002). 
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Dentre os atores deste movimento social destacam-se: os empreendimentos de 

economia solidária (EES), caracterizados como organizações coletivas que executam 

atividades de produção e serviços; as entidades de assessoria, exercendo apoio e fomento à 

proposta da economia solidária, dentre elas as Incubadoras, e por fim, gestores públicos que 

elaboram e executam políticas públicas de economia solidária. Esses atores articulam-se em 

fóruns municipais, estaduais e nacional de forma a fortalecer e sustentar suas iniciativas em 

rede (FBES, 2013). 

No caso das Incubadoras Tecnológicas de Economia Solidária (ITES), ou na sua 

denominação inicial desde 1995 como Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares 

(ITCPs), atuam para fortalecer e apoiar as iniciativas de economia solidária, no âmbito 

econômico, tecnológico, social, político e cultural, em especial junto de iniciativas de 

trabalhadores/as em situação de vulnerabilidade social. Essas iniciativas acadêmicas integram 

ensino, pesquisa e extensão e têm como prática a promoção da interação entre o meio escolar 

com os grupos de trabalhadores por meio de trocas de conhecimentos práticos e teóricos, 

também transformando internamente as instituições escolares, aproximando-a dos interesses, 

desejos e necessidades dos setores populares (DELLA VECHIA et al., 2011). Ou seja, estas 

incubadoras atuam diretamente para a produção de conhecimentos que contribuam com a 

transformação social, compreendendo mais de cem destas iniciativas por todo o país 

(ADDOR et al, 2017).  

Esse rápido crescimento de ITES/ITCPs, em cerca de 20 anos (1995 a 2015), foi 

possível porque no âmbito federal houve apoio público para a consolidação dessas iniciativas 

nas instituições educacionais, em especial a partir do decreto nº 7.357 de 17/11/2010 que 

institui o Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares (PRONINC). O 

principal objetivo do programa é apoiar e fomentar as ITES/ITCPs para que estas apoiem as 

iniciativas de economia solidária através de assessoria, qualificação e assistência técnica, além 

de serem espaços de estudos, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias voltadas para a 

organização do trabalho autogestionário
17

. Vale destacar que o PRONINC foi a primeira 

legislação federal sobre economia solidária do país, representando também a importância das 

ITCPs/ITES na construção do movimento de economia solidária e na estruturação do Fórum 

Brasileiro de Economia Solidária (FBES). 

Tradicionalmente situadas nas universidades, nos últimos anos as ITCP/ITES 

passaram também a serem implementadas nos Institutos Federais de Educação Ciência e 

                                                           
17

Fonte: https://nides.ufrj.br/index.php/proninc. Acesso em 25/10/2020.  

https://nides.ufrj.br/index.php/proninc
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Tecnologia. Os Institutos Federais (IFs) são instituições recentes no cenário nacional, criadas 

por meio da Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, e caracterizam-se como ―instituições 

de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na 

oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino‖ 

(BRASIL, 2008, Art. 2º).  

Uma marca importante dos Institutos Federais é a sua descentralização. São mais de 

600 campi espalhados em todas as regiões do país. Essa estratégia foi pensada com um 

sentido de potencialização dos territórios onde se inserem os IFs, em uma proposta de 

articulação da educação profissional com as políticas públicas de desenvolvimento local e 

regional, tanto no sentido econômico, como social, ambiental e cultural. Segundo o 

documento orientador das concepções e diretrizes dos IFs: 

 

O diálogo vivo e próximo dos Institutos Federais com a realidade local e regional 

objetiva provocar um olhar mais criterioso em busca de soluções para a realidade de 

exclusão que ainda neste século castiga a sociedade brasileira no que se refere ao 

direito aos bens sociais e, em especial, à educação (BRASIL, 2010, p. 20). 
 

Sua atuação está fundamentada, ainda, em alguns princípios da Educação Profissional e 

Tecnológica (EPT). Entre eles, destaca-se o trabalho como princípio educativo, que possui o 

sentido de ir além do mero treinamento dos(as) trabalhadores(as) em habilidades específicas 

para  construir processos formativos que abarquem os fundamentos das técnicas, bem como a 

compreensão dos processos produtivos em um sentido abrangente, em seus aspectos políticos, 

históricos e sociais (SAVIANI, 2007).  

Nesse sentido, o ambiente da EPT e dos Institutos Federais traz concepções e práticas 

férteis para o fortalecimento da perspectiva da economia solidária como modelo de formação 

de trabalhadores e de desenvolvimento socioeconômico . Segundo Pacheco (2010), "novas 

formas de inserçaõ no mundo  do trabalho e novas formas de organizaçaõ produtiva como a 

economia solidária e o cooperativismo devem ser objeto de estudo na Rede Federal " (p. 11). 

Destacamos também o crescimento de ITES nos Institutos Federais do país, a exemplo da sua 

presença no Encontro Nacional da Rede ITCP em 2020, quando estiverem presentes 

incubadoras de IFs dos estados de RS, SC, SP, RJ, BA, PE, RN e MT
18

. 

Tais articulações entre economia solidária e educação profissional mostram-se 

especialmente relevantes no atual contexto científico e tecnológico brasileiro, marcado pelo 

                                                           
18

Levantamento obtido a partir da visualização das ITES presentes no Encontro Nacional da Rede de ITCPs em 

27 de outubro de 2020, o que não representa um dado definitivo. Somado a isso, na publicação de Addor e 

Laricchia (2018b) inclui-se a ITES no IFPA. 
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decréscimo das políticas de fomento a implementação de ITCPs. Dentro desse escopo, 

analisaremos neste artigo as especificidades do processo de implementação de uma ITES em 

um Instituto Federal, a partir da metodologia que vem sendo construída na experiência da 

ITES IFRJ Niterói, em sua articulação com os atores do movimento de economia solidária do 

município e região. 

 

2. Metodologia 

Esta pesquisa foi realizada a partir da experiência profissional das autoras no processo 

de implementação da ITES, desde 2018, contando então com o acesso direto às informações e 

dados da trajetória aqui narrada. Nesse sentido, foi privilegiado o uso de dados qualitativos no 

processo de uma pesquisa-participante, consolidando a produção de conhecimentos no campo 

da extensão. 

Outro aspecto que contribui com esta perspectiva metodológica é que a proposição da 

ITES partiu da gestão coletiva, ou seja, autogestionária, de forma que os processos decisórios, 

as informações e diálogos são colocados de forma horizontal, no exercício permanente da 

democracia direta. Tal desafio inclui uma mudança cultural e política, em especial quando se 

coloca na esfera do trabalho, rompendo com a reprodução fragmentada e alienante do 

contexto heterogestionário capitalista. Assim, a construção da ITES seguiu o tempo do grupo, 

dada a singularidade que a autogestão traz para cada experiência, frente ao amadurecimento 

entre o que se entende e se espera da proposta, explicitado na formulação do regimento da 

ITES, conforme explicado abaixo, e na responsabilização das suas atividades. 

A autogestão na trajetória em análise foi tanto promotora do trabalho como princípio 

educativo, articulando concepção e ação, quando impulsionou a educação para o trabalho, 

consoante a proposta dos IFs ao promover práticas profissionais no campo da economia 

solidária. Somado a isso, outro princípio metodológico da ITES é a educação popular, que se 

define como um processo geral de reconstrução do saber social necessário, como educação da 

comunidade, em um trabalho político permanente que busca a emancipação dos sujeitos, 

democratização e justiça social, fortalecendo o poder popular. Essa criação de novos saberes, 

demanda também a luta contra as estruturas de opressão (FREIRE, 2009; LAPORTE, 2017).  

Tal perspectiva dialoga com o princípio da EPT de integração da formação geral com a 

formação para o trabalho. Segundo Frigottoet al. (2014) a perspectiva do Ensino Médio 

Integrado expressa: 
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Uma concepção de educação que, desafiada pelas contradições da realidade 

concreta, pressupõe a integração de dimensões fundamentais da vida – trabalho, 

ciência, tecnologia e cultura – num processo formativo que possibilite aos 

trabalhadores o acesso aos conhecimentos (científicos, éticos e estéticos) produzidos 

histórica e coletivamente pela humanidade, bem como aos meios necessários à 

produção de sua existência e à sua emancipação como classe (p. 11). 
 

Para a ITES, esta perspectiva amplia o processo dialógico do aprendizado sobre a 

economia solidária e a autogestão no contexto do grupo e de Niterói, frente a proposição de 

uma alternativa que requer mobilização e organização para além do campus. A educação 

popular imprime a necessidade de uma constante reflexão  em torno da realidade e dos atores 

da economia solidária no município, o que alimenta as práticas da ITES, bem como na sua 

sistematização e no planejamento pelo conjunto dos integrantes.  

A educação profissional e tecnológica orientada pela educação popular intensifica a prática do 

diálogo com o movimento de economia solidária em Niterói e o compromisso da ITES em 

fortalecer essas iniciativas que buscam promover transformações sociais e o protagonismo 

dos sujeitos. Assim, a articulação entre as perspectivas da economia solidária, autogestão, 

educação profissional, educação popular e território marcam o modo de ação interno e externo 

da ITES no campus Niterói, potencializando e orientando a busca pela inovação social da 

proposta em análise. 

 

3. Resultados/Discussões 

Em 2020, o IFRJ congrega diversos campus espalhados pela região centro-sul 

fluminense, a saber: Arraial do Cabo, Belford Roxo, Duque de Caxias, Engenheiro Paulo de 

Frontin, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Paracambi, Pinheiral, Resende, Rio de Janeiro, 

Realengo, São Gonçalo,  São João de Miriti e Volta Redonda. 

O campus Niterói do IFRJ integra a terceira fase de expansão da Rede Federal no país, 

iniciando suas atividades em 2016 e qualificando-as após pesquisas
19

 sobre quais ofertas de 

ensino, pesquisa e extensão teriam maior adesão social. Assim, definiu sua atuação prioritária 

em três eixos, a saber: informática e tecnologias; ambiente e saúde e gestão e negócios. Desde 

então, a instituição tem ações nestes eixos, estando em 2020 com as seguintes atividades de 

ensino: curso técnico em Administração, nas modalidades concomitante/ subsequente e 

integrada ao ensino médio, além de Informática nesta última modalidade; pós-graduação lato 

sensu em: Educação e novas tecnologias, Gestão de Serviços e Gestão de Projetos 

Ambientais. 

                                                           
19

  Maiores detalhes no relatório final do Plano de Implementação do Campus (PIC) (IFRJ, 2017). 
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O processo de implementação da ITES no IFRJ Niterói iniciou-se a partir da 

provocação de uma servidora, com trajetória profissional e acadêmica na economia solidária, 

em reunião geral do campus, momento em que se formou um primeiro conjunto de servidoras 

interessadas na criação da incubadora. Ainda no final de 2018, iniciamos os primeiros 

encontros para a compreensão do movimento de economia solidária junto à comunidade 

interna do campus e, em 2019, o projeto de implementação da incubadora foi aprovado em 

um Edital de Extensão interno, recebendo um pequeno auxílio de custeio para suas atividades 

e uma bolsa para estudante de nível médio. 

No decorrer do ano de 2019, o grupo se ampliou, passando a incluir estudantes do 

curso Técnico em Administração e do curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) de 

Gestão de Projetos Ambientais. Naquele ano, no âmbito das ações e etapas previstas no 

projeto de implementação, foi realizada uma visita técnica a outra incubadora de economia 

solidária do IFRJ, a ITCP do Campus Realengo. Também foi iniciada a aproximação com o 

movimento de economia solidária no município, por meio de participações nas reuniões do 

Fórum Municipal de Economia Solidária de Niterói e de visitas técnicas, envolvendo turmas 

do curso Técnico Concomitante/Subsequente em Administração, ao recém criado Centro 

Público de Referência em Economia Solidária de Niterói, Casa Paul Singer, bem como às 

feiras do Circuito Araribóia de Economia Solidária presentes na cidade (Terminal, Campo de 

São Bento, Praça Dom Navarro e Itaipu). 

Ainda durante o ano de 2019 diversas atividades formativas foram realizadas, dentre 

elas destacamos: duas oficinas, sobre precificação e reciclagem/reuso realizadas a partir de 

demandas levantadas junto ao fórum municipal e mediadas pelos estudantes da ITES. Esses 

momentos foram importantes para a apropriação destes estudantes com a ação educativa na 

extensão, demandando também pesquisa sobre os temas trabalhados. O mesmo ocorreu em 

outros dois momentos de formação sobre economia solidária realizados: uma oficina 

introdutória sobre economia solidária aos estudantes do curso de graduação de Ciências 

Ambientais da UFF, ao qual se vincula o projeto de extensão Núcleo Pacha Mama de Feiras e 

Quintais, que articula um espaço de comercialização solidária na universidade e é parceiro da 

ITES. E ainda, na apresentação do projeto da ITES durante o seminário de extensão inserido 

na Semana de Educação, Tecnologia, Ciência e Cultura do campus Niterói.  

Os primeiros estudantes vinculados à incubadora eram provenientes de dois cursos de 

curta duração: concomitante/subsequente e FIC, e permanecem como integrantes até o atual 

momento. Desse modo, o coletivo da incubadora tem se configurado, em especial até meados 
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de 2020, com muitos ex-alunos, o que dificulta que eles possam atuar como bolsistas, dado 

que não possuem mais matrícula ativa na instituição. Apesar disso, essa permanência é 

fundamental para a continuidade da construção coletiva da ITES, bem como no 

aprofundamento das suas atividades. 

A experiência com a ITES possibilitou uma açaõteórico -prática pelo corpo discente e 

ex-discente, ao permitir o desenvolvimento do trabalho em grupo e de construirem sua 

autonomia num processo coletivo de responsabilidade , cujo propósito é apoiar processos de 

transformaçãosocioeconômica e organização popular , no sentido da justiça social e da 

sustentabilidade. O contato com a realidade , num processo de reflexaõ e açaõcontínuo , pode 

aprofundar a formaçaõ discente interdisciplinar e dialógica , permitindo a geraçaõ de 

conhecimentos e tecnologias, orientado por uma práxis pedagógica (GADOTTI, 2009). Nesse 

sentido, ao mesmo tempo em que eram formados os(as) estudantes que começaram a integrar 

a incubadora, estes também iniciavam sua atuação como formadores junto aos trabalhadores e 

empreendimentos vinculados ao fórum municipal. 

Em 2020, o projeto de extensão da ITES foi renovado em novo edital interno, por 

meio do qual, mais uma vez, conseguiu-se o pequeno auxílio de custeio e uma bolsa para 

estudante de nível médio. O contexto da pandemia impôs novas demandas e desafios ao 

processo de implementação da incubadora e, nesse cenário, os objetivos do projeto foram 

atualizados no sentido de apoiar os trabalhadores(as) de economia solidária do município no 

uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), como forma de, em meio ao 

isolamento social, serem mantidos os processos de formação, de articulação do movimento 

social e da comercialização online como novo problema para a geração de trabalho e renda no 

âmbito da economia solidária. 

As próprias reuniões do coletivo da incubadora se tornaram virtuais, entretanto, 

mesmo nesse cenário, novos servidores se juntaram à equipe do projeto e, em um grupo 

formado predominantemente por ex-alunos, foi disparado um processo de divulgação da 

incubadora junto aos estudantes dos diferentes níveis de ensino do Campus, que teve como 

resultado o ingresso de 5  novos estudantes voluntários, por meio de processo seletivo que 

contou com 12 inscritos para apenas 1 bolsa. Hoje o grupo está configurado por 8 docentes 

das áreas de artes, administração, ciências sociais, filosofia, geografia, história e psicologia; 2 

servidoras técnicas administrativas; 6 alunos de nível médio; 1 de pós graduação e 8 ex-

alunos. 
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Os docentes que atuam na Incubadora estão vinculados aos seguintes grupos de 

pesquisa do Campus: Grupo de Estudos Multidisciplinares em Ambiente Saúde e Sociedade 

(GEMASS) e Laboratório de Cultura Digital, fortalecendo o compromisso da economia 

solidária com a produção de conhecimento sobre sustentabilidade, bem viver e o 

desenvolvimento de tecnologias sociais. Esses docentes orientam estudantes dos cursos de 

Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão de Projetos Ambientais e em Educação e Novas 

Tecnologias. 

O projeto de implementação da ITES tem se articulado, ainda, com outros movimentos 

e coletivos do campus Niterói, em especial os que têm buscado estruturar laboratórios de 

práticas tecnológicas inovadoras, em articulação com a Agência de Inovação da Pró Reitoria 

de Pesquisa Inovação e Pós Graduação (PROPPI). Há, também, parceria com outros projetos 

de extensão que trabalham com temáticas afins. Ressalta-se a articulação com o Núcleo de 

Gênero e Diversidade Sexual (NUGEDs) e Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indígenas 

(NEABI), dados os atravessamentos de gênero e raça que se fazem presentes nas experiências 

das trabalhadoras e trabalhadores de economia solidária e, por fim, a parceria com o 

Laboratório de Humanidades  (LABHUM) do campus. 

Desde o início desta construção ocorreram diversas reuniões formativas da equipe da 

ITES, em especial no estudo de caso de outras incubadoras de economia solidária pelo país, a 

partir da leitura e apresentação de artigos
20

 em rodízio pelos integrantes. O acúmulo dessas 

formações, bem como das atividades realizadas, facilitou a formulação do regimento interno 

da ITES, consolidando a proposta de forma mais perene e coletiva frente às expectativas dos 

integrantes.  

O regimento interno foi construído em 2020, após um período inicial de 

amadurecimento, que definiu a missão (o propósito), objetivos de médio prazo, valores, 

territórios de ação e comissões de trabalho. No caso da missão, a mesma se coloca como: 

 
Fortalecer, apoiar e desenvolver iniciativas de economia solidária, tanto no âmbito 

econômico e produtivo, para geração de trabalho e renda de grupos e redes, quanto 

no âmbito social, político e cultural junto das iniciativas de trabalhadores/as em 

situação de vulnerabilidade social, bem como de estudantes do campus no mundo do 

trabalho, preferencialmente na cidade de Niterói/RJ, articulado às iniciativas 

populares e movimentos sociais no território (ITES, 2020, p. 1). 
     

O propósito da ITES destaca então o público alvo do trabalho, ou seja, externo, o 

movimento social e os trabalhadores em situação de maior fragilidade, e interno ao IFRJ, os 

                                                           
20

 Em especial das publicações sobre as ITES do país apoiadas pelo PRONINC (ADDOR e LARICCHIA, 2018a 

e 2018b) 
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estudantes que também têm como problema a sua inserção profissional no mercado de 

trabalho. Isso se amplia no atual contexto da pandemia, dado o crescimento do desemprego e 

da precarização das formas de vida. 

Com relação aos valores, foram incluídos aqueles condizentes com a ação no campo 

da economia solidária, a saber: autogestão; educação popular; interdisciplinaridade; 

cooperação; justiça; sustentabilidade; transparência; equidade de gênero, raça e classe, 

integração/indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; atuação em rede. 

Já com relação aos objetivos de médio prazo, previstos para dois anos, explicitaram as 

expectativas para os resultados do trabalho, a saber: consolidar a ITES como programa de 

extensão permanente do IFRJ campus Niterói; produzir e difundir tecnologias sociais que 

promovam transformações sociais; promover articulações junto de movimentos sociais no 

território;  realizar estudos e práticas junto de temáticas afins à economia solidária: 

agroecologia, saúde coletiva, justiça ambiental, feminismo, entre outras; exercitar a 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão; contribuir para o desenvolvimento social no 

território do Sapê (bairro do entorno do campus); formar estudantes e servidores/as na 

perspectiva da economia solidária; gerar novas oportunidades de inserção de estudantes do 

IFRJ no mundo do trabalho. 

Figura 1: Logo da ITES IFRJ  - Niterói 

 

Fonte: ITES, 2020. 

 

Por fim, as comissões definidas concretizaram a organização para o trabalho proposto 

em 4 áreas: formação, estudos e pesquisas; articulação política; editais e projetos; e, por fim, a 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém(PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará – Brasil 

 

1213 

comunicação. O amadurecimento da proposta tornou-se visível com essas formulações, o que  

também gerou a construção da identidade visual da ITES, a partir do levantamento de 

imagens relacionadas aos valores que orientam a prática, sugeridas pelos integrantes em uma 

oficina coletiva, com a logo consolidada pela comissão de comunicação. 

Com relação às atividades realizadas no âmbito do movimento de economia solidária 

foi iniciado o apoio ao Grupo de Trabalho (GT) de Formação do fórum municipal, em 

especial na mediação do planejamento de suas ações, e ainda, na formulação de proposta para 

comercialização virtual do fórum, frente ao contexto da pandemia. Especificamente no GT de 

Formação, o planejamento partiu do levantamento de demandas de formação junto aos 

integrantes do fórum, sendo explicitadas necessidades no campo político e técnico-produtivo, 

as quais podem futuramente contar com a nossa contribuição. Em sentido semelhante, 

também houve articulação junto à Coordenação Estadual de Economia Solidária, vinculada à 

Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (SETRAB), em especial contribuindo no curso de 

introdução à economia solidária. 

Ainda no âmbito da participação no movimento, também houve envolvimento da ITES 

na Rede de ITCPs do estado do Rio de Janeiro e participação do coletivo da incubadora nos 

encontros da região sudeste e nacional, o que enriquece e amplia nossa perspectiva de 

trabalho, com a troca de experiências e metodologias, efetivando o princípio da atuação em 

rede na economia solidária. A Rede de ITCPs, criada em 1998, caracteriza-se como espaço de 

troca de experiências em Encontros Nacionais, Regionais e Estaduais, bem como em 

Congressos Nacionais, buscando o fortalecimento dessas iniciativas, frente aos seus 

propósitos em comum, envolvendo docentes, técnicos e discentes, sendo um ator importante 

na estruturação do movimento de economia solidária do país (CRUZ et al, 2011).  

Além disso, o contato permanente com os movimentos sociais fortalece a perspectiva 

dos Institutos Federais e da EPT de formar trabalhadores e desenvolver tecnologias em 

diálogo com as necessidades de seus territórios: 

 

O trabalho educativo , em qualquer nível , requer um conjunto de exigências . 

Principalmente em se tratando da educaçaõ profissional e tecnológica , há uma 

complexidade maior , uma vez que , mais que o trabalho puramente acadêmico , 

acentua a exigência de formadores com domínio de conteúdos e técnicas laborais e 

de metodologias de aprendizagem que estejam sintonizados com a realidade 

concreta, o que reúne conhecimento , apropriação das tecnologias , desenvolvimento 

nacional, local e regional sustentável e incita os sujeitos da educaçaõ profissional 

para que se coloquem verdadeiramente como sujeitos da reflexaõ e da pesquisa , 

abertos ao trabalho coletivo e à açaõcrítica cooperativa , o que se traduz como um 

lidar reflexivo que realmente trabalhe a tecnociência (BRASIL, 2010, p. 30). 
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A proposta da EPT ao articular teoria e prática, mundo do trabalho e cidadania, 

favorece a proposição de uma incubadora tecnológica de economia solidária que se coloca no 

mesmo sentido como proposta pedagógica e educativa para a mudança cultural e social, 

favorecendo o protagonismo dos sujeitos. Isso porque as incubadoras promovem a economia 

solidária, a qual ―está estreitamente ligada à educação transformadora e à democracia 

econômica‖, precisamente porque se coloca a todo momento como ato pedagógico que 

necessita da experiência prática (GADOTTI, 2009, p. 25). 

Nestes quase dois anos de implementação da ITES, ainda que não haja propriamente 

uma experiência de incubação localizada ou mesmo uma metodologia de trabalho definida, o 

que por sua vez passa pelas práticas de incubação a serem realizadas, consolidou-se no grupo 

a apropriação sobre o universo da economia solidária no seu cenário local, estadual e 

nacional, bem como no reconhecimento pelo movimento de economia solidária sobre a 

construção em andamento, além do próprio IFRJ. A capilaridade obtida tanto interna, quanto 

externamente ao campus, retrata o caráter articulador da ITES nos territórios em que atua, 

promovendo processos de diálogo e construção coletiva. 

 

 

4. Considerações Finais 

A partir da experiência apresentada podemos destacar aprendizados em alguns 

aspectos: na formação de servidores/as, alunos e ex-alunos em economia solidária; na 

introdução de um novo ator social no movimento de economia solidária do estado do Rio de 

Janeiro, e ainda, no exercício da produção de tecnologias sociais no campus Niterói e no IFRJ 

como um todo.  

No caso da formação de servidores/as em economia solidária, os estudos promovidos 

pela ITES puderam aprofundar o sentido do trabalho no IFRJ, bem como se articular com 

seus saberes e formações acadêmicas, instigando o aprofundamento desses estudos em 

diversas temáticas que se transversalizam com a economia solidária. 

Já com relação aos alunos e ex-alunos, percebemos que a formação deles neste espaço 

tem uma enorme potência educativa em diversos aspectos: ao promover a formação prática 

para o trabalho, atendendo ao objetivo dos Institutos Federais; na experimentação do papel de 

educadores populares, não mais limitados a estudantes que usufruem do IFRJ, mas que 

passam a se colocar como integrantes que falam pela instituição com uma intencionalidade 

definida; na relação mais horizontalizada com os servidores e docentes para a construção 
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autogestionária da ITES. Esses aspectos contribuem para a manutenção da participação de 

alunos e ex-alunos mesmo sem apoio financeiro, cuja mobilização se mantém devido a 

experiência obtida. 

Tanto para alunos, ex-alunos e servidores/as o exercício da autogestão também 

provocou uma formação contínua, porque ―participar das discussões e decisões do coletivo, 

ao qual se está associado, educa e conscientiza, tornando a pessoa mais realizada, 

autoconfiante e segura‖ (SINGER, 2002, p. 21). Isso se opõe diretamente à maior parte das 

práticas de gestão com as quais o grupo tinha experiência, provocando no mesmo a 

necessidade do seu envolvimento e responsabilização. 

Outro aspecto destacado é que a introdução da ITES como um novo ator social no 

movimento de economia solidária do estado do Rio de Janeiro pode efetivar contribuições em 

vários espaços de articulação, conforme apresentado: no fórum municipal, na coordenação de 

economia solidária do município e do estado e na Rede de ITCPs do estado e nacional. Em 

pouco tempo a ITES já recebeu diversas demandas de apoio, em especial no âmbito da 

formação em economia solidária. 

Além disso, o exercício da produção de tecnologias sociais inaugurou um conceito 

ainda pouco debatido e promovido no campus Niterói, visto que os debates sobre inovação 

tecnológica no IFRJ, por vezes, reproduzem a perspectiva da tecnologia no âmbito 

mercadológico tradicional. Nesse sentido, é possível afirmar que a implementação de uma 

ITES em um Instituto Federal aprofunda a perspectiva tecnológica da EPT e a missão dos IFs, 

ao apontarem para a necessidade de fortalecer iniciativas de economia solidária, novas ou em 

curso, a partir de seu repertório de tecnologias sociais, desenvolvidas de forma participativa. 

A partir da experiência retratada percebemos que as ITES tanto são uma tecnologia 

social em si, quanto promovem o desenvolvimento destas com a sociedade, no sentido das 

tecnologias sociais como produtos, técnicas e/ou metodologias replicáveis, desenvolvidas na 

interação com a comunidade e que representem efetivas soluções de transformação social, 

criadas para solucionar algum tipo de problema da sociedade e que atendam aos quesitos de 

simplicidade, baixo custo, fácil aplicabilidade e impacto social comprovado (DAGNINO, 

2010). Nesse âmbito, as ITES ou ITCPs promovem o conceito de inovação social, em 

contraponto com a inovação limitadamente tecnológica ou mercadológica, ou seja, aquela que 

busca atender a uma finalidade social, com acesso via mecanismo público, cuja apropriação se 

adapta aos seus utilizadores, desenvolvida em seu contexto de uso, na interação de saberes e 

governança democrática (FILHO, 2018). 
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Por fim, os desafios colocados são inúmeros e destacamos alguns: a consolidação da 

ITES, em especial na sua metodologia de trabalho, a partir de uma maior experiência de 

campo; o apoio público por meio de projetos, editais e do próprio IFRJ, o que fornece suporte 

para o trabalho e no apoio para estudantes e técnicos; a manutenção da equipe tanto frente ao 

tempo em que os estudantes permanecem no campus, quanto na disponibilidade de carga 

horária para dedicação dos servidores; e ainda, o aprofundamento da atuação territorial, em 

rede e autogestionária para o desenvolvimento de tecnologias sociais pelo bem viver. 
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Área Temática 6:  Cooperativismo, Economia Solidária e Gestão de Empreendimentos) 

 
Modalidade: Artigo Científico  

 

Resumo 

 
O cooperativismo como modelo de produção, englobando os que estão fora do mercado de trabalho, 

ou a margem do sistema social e produtivo, possibilita também melhores de condições de trabalho, 

obedecendo aos valores básicos do movimento operário de igualdade e democracia. Diante do 

contexto do cooperativismo e sua importância o presente trabalho tem por objetivo descrever as 

atividades sócio-econômica-produtiva desenvolvidas pela Cooperativa de Extração e Desenvolvimento 

Agrícola de Barcarena CEDAB no Município de Barcarena-PA. A pesquisa foi desenvolvida a partir 

de análise qualitativa, sendo parte integrante de projetos de Desenvolvimento. Para o levantamento de 

dados foi utilizado questionários semiestruturados, aplicados no período de junho e julho de 2019, 

junto aos representantes da gestão do empreendimento CEDAB.  Os dados coletados foram 

sistematizados em planilha do Excel e submetidos a análise estatística descritiva. Observa-se que a 

cooperativa com atividade econômica procedente da agricultura surgiu para viabilizar algumas 

interfaces na produção, comercialização e consequentemente a reprodução social dos agricultores. 

Possuindo em seu quadro social 189 sócios, entre estes, a maioria compostas de homens cerca de 85% 

e 15% são mulheres, desse quantitativo, cerca de 20% são jovens. A estrutura organizacional da 

cooperativa é composta pela diretoria escolhida pelos membros associados. As estratégias de 

comercialização são os mercados institucionais, distribuição no mercado local, supermercados e na 

feira do produtor rural. Sendo assim compreende-se a importância do modelo de produção para o 

desenvolvimento econômico e social dos cooperados inclusos no processo do desenvolvimento local, 

no entanto, além das questões produtivas, econômicas, compreende-se que é preciso levar em conta os 

aspectos da gestão social que os possibilite maior autonomia aos cooperados, nas dimensões técnico-

sócio-econômico-produtiva.  

Palavras-Chave:  Cooperativismo, Agricultura Familiar, Desenvolvimento Rural,  
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Abstract 

Cooperativism as a model of production, encompassing those outside the labor market, or the margin 

of the social and productive system, also enables better working conditions, obeying the basic values 

of the workers' movement of equality and democracy. Given the context of cooperativism and its 

importance, the present work aims to describe the socio-economic-productive activities developed by 

the Cooperative of Agricultural Extraction and Development of Barcarena CEDAB in the municipality 

of Barcarena-PA.The research was developed from qualitative analysis, being an integral part of 

development projects. For data collection, semi-structured questionnaires were used, applied in june 

and July 2019, with the representatives of the management of the CEDAB project.The collected data 

were systematized in an Excel spreadsheet and submitted to descriptive statistical analysis.It is 

observed that the cooperative with economic activity from agriculture emerged to enable some 

interfaces in the production, commercialization and consequently the social reproduction of 

farmers.Having 189 members in its social framework, among these, the majority composed of men 

about 85% and 15% are women, of which they are quantitative, about 20% are young. The 

organizational structure of the cooperative is composed of the board chosen by the associated 

members.The marketing strategies are the institutional markets, distribution in the local market, 

supermarkets and the rural producer's fair.Thus, it is understood the importance of the production 

model for the economic and social development of the cooperative members included in the process of 

local development, however, in addition to the productive and economic issues, it is understood that it 

is necessary to take into account the aspects of social management that allow them greater autonomy 

to the cooperative members, in the technical-socio-economic-productive dimensions. 

 
Keywords: Cooperativism, Family Agriculture, Rural Development 

 

 

1. Introdução 

Desde a Revolução Industrial (XVIII e XIX) diante das precárias condições de 

trabalho, em que se encontravam os trabalhadores no mundo, o movimento contrário, 

socialista procurou desenvolver estratégias que subvertesse o sistema capitalista e propôs um 

modelo de Produção em que as sobras, e não salários, fossem partilhadas pelo grupo, ou 

cooperados, não havendo assim expropriação da mais-valia para o empresário capitalista 

(MORAIS et al., 2011).   

Esse modelo de organização visava superar as dificuldades em que os trabalhadores se 

encontravam, em relação a condição econômica, já que a apropriação do excedente de 

trabalho do mesmo era realizada pelo capitalista, desapareceria seguindo a proposta do novo 

modelo de produção. Assim, esse modelo proporcionou uma forma trabalho não capitalista, 

englobando os que estão fora do mercado de trabalho, ou a margem do sistema social e 

produtivo, possibilitando também melhores de condições de trabalho, sendo essa uma forma 

de responder as necessidades imediatas dos trabalhadores.  

Nessa perspectiva,Singer (2002) afirma que a economia solidária foi inventada por 

operários, nos primórdios do capitalismo industrial, como resposta à pobreza e ao desemprego 

resultantes da difusão "desregulamentada" das máquinas-ferramenta e do motor a vapor no 
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início do século XIX. Assim, as cooperativas eram tentativas por parte de trabalhadores de 

recuperar o trabalho e a autonomia econômica, aproveitando novas forças produtivas. Sua 

estruturação obedecia aos valores básicos do movimento operário de igualdade e democracia.  

O cooperativismo no mundo representa 1,2 bilhão de cooperados, 280 milhões de 

postos de trabalho e cerca de 3 milhões de cooperativas. A pluralidade de ideias, opiniões e 

visões, torna o cooperativismo diferente dos demais modelos econômicos, considerando que 

um dos princípios é a gestão democrática, essa característica permite ao setor antever as crises 

e ajustar seus processos. 

 Um grande exemplo disso é o indicador geração de emprego. Entre 2014 e 2018 

houve cerca de 18% a mais de postos de trabalho, pelo cooperativismo somente no Brasil, 

bem mais do que os outros setores econômicos (OCB 2019). Segundo Lameiras, Corseuil e 

Carvalho (2020) a empregabilidade brasileira, no mesmo período, teve crescimento de 8,7% 

entre 2014 e 2018. Ou seja, a cooperação pode ser tomada como estratégia para diminuir o 

desemprego, visto que, diante do exposto se desenvolveu neste período inversamente ao nível 

de desemprego. O número de cooperados, também cresceu e o percentual superou as 

expectativas: 15%, além disso, as cooperativas recolheram aos cofres públicos R$ 7 bilhões, 

em impostos e tributos, apenas em 2018 (OCB 2019). 

Ao se deparar com a expressividade dos números que o seguimento cooperativista em 

seus múltiplos no brasil e no mundo nos apresenta, suscita o debate acerca das potencialidades 

deste seguimento, visto que, como exposto pelos do anuário da Organização das Cooperativas 

do Brasil (OCB), o seguimento até então conseguiu crescer em momentos seguindo uma 

dinâmica contrária à normalidade que se apresentam os ciclos econômicos do modelo de 

desenvolvimento econômico hegemônico.  

Compreende-se assim que o cooperativismo abrange um amplo campo de atuação, em 

diversos ramos, com impactos de parâmetros econômicos significativos, adiante, quando 

fazemos um recorte sobre o ramo agropecuário, as cooperativas de produção agropecuária 

destinam-se, essencialmente, a prover, por meio da mutualidade, o fomento relacionado às 

atividades agropecuária, extrativista, agroindustrial, aquícola ou pesqueira.  

As cooperativas agropecuárias são formadas por produtores agrícolas, pecuários, 

pescadores e/ou extrativistas, com modelos de negócios presentes em diversas cadeias 

produtivas de grãos, oleaginosas, fibras, carnes, lácteos e outras, e são responsáveis pelas 

operações de fornecimento de insumos, classificação, armazenagem, processamento e 

comercialização dos produtos de seus associados, gerando economia de escala nos processos 
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de compra e venda, promovendo agregação de valor à produção e uma atuação menos 

assimétrica e mais concorrencial no mercado. Além desses aspectos, se destacam também 

pela prestação de serviços de assistência técnica, transferência e fomento de tecnologias aos 

cooperados (OCB, 2019).  

Sendo assim, existe a inseparável correlação que há entre o cooperativismo e a 

economia solidaria, onde o desenvolvimento de ambos pode ser caracterizado como 

desenvolvimento mutuo, e ao relacionamos a possibilidade da atuação no campo da 

Agricultura Familiar/camponesa, atribuímos também nesse campo de atuação o papel 

contribuinte o qual apresenta o desenvolvimento das tecnologias sociais.  

 Singer (2002) afirma que a economia solidária cresce em função das crises sociais que 

a competição cega dos capitais privados ocasiona periodicamente em cada país. Mas ela só se 

viabiliza e se torna uma alternativa real ao capitalismo quando a maioria da sociedade, que 

não é proprietária de capital, se conscientiza de que é de seu interesse organizar a produção de 

um modo em que os meios de produção sejam de todos os que os utilizam para gerar o 

produto social.  

Compreende-se assim seu papel para o desenvolvimento da Agricultura Familiar, 

considerando que a mesma é situada sob uma marginalização sócio produtiva, quando 

comparada ao modelo de produção em grande escala, o agronegócio e que esse processo de 

exclusão e marginalização se dá de forma acentuada em períodos de crises, onde os 

trabalhadores de certa forma são forçados a buscarem novas formas de organização produtiva, 

como maneira de se proteger dos impactos socioeconômicos.  

Ainda que o cooperativismo e a economia solidaria possuam um caráter de ser 

emergencial diante das crises do capitalismo, segundo Amaro (2003) é visível a ligação entre 

economia social e desenvolvimento comunitário, sendo este "assente numa perspectiva de 

valorização das comunidades locais e das suas aparições e capacidade". 

 Nesse sentido, podemos compreender que em diversas situações a economia 

solidaria e o cooperativismo podem atuar como mitigadores de uma maneira localizada e 

emergencial sobre a pressão que o capital impõe aos trabalhadores. Podemos inferir uma 

análise ainda que incipiente, sobre os processos de alteração nos modos de vida e surgimento 

de problemas sociais gerados pela implementação de grandes projetos na Amazônia Paraense.  

 Portanto sobre a perspectiva do território, voltado para a promoção do 

desenvolvimento local temos como importante recurso pratico a adoção do cooperativismo e 

da economia solidaria, considerando a consciência de que no espaço podem estar inseridas 
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outras diversas formas de organização de atividades econômicas, havendo assim uma 

simbiose entre os conceitos de desenvolvimento local, de economia solidária e 

cooperativismo e que mudanças não irão ocorrer de uma só vez, sobretudo as propostas 

devam ser construídas de baixo para cima e de dentro pra fora. A economia solidária é 

apontada como uma resposta ao agravamento da crise do trabalho, para alguns autores, a 

economia social pode desempenhar um papel essencial na resolução dos problemas sociais 

gerados pelo modelo econômico vigente (RAMOS, 2011). 

A questão crucial do processo está em levar aos trabalhadores os princípios da 

economia solidária, convencendo-os a se unirem numa unidade produtiva em que todos são 

donos por igual, cada um com direito a um voto, empenhados solidariamente em transformar 

um patrimônio sucateado num novo empreendimento solvável. Está dificuldade se dá perante 

a pouca compreensão dos princípios e de que a cooperação deve emancipar seus cooperados 

em múltiplas dimensões e não apenas nos aspectos, produtivo e econômico. A alternativa 

convencional seria criar uma outra empresa capitalista, controlada não por todos os 

trabalhadores, mas pelos mais antigos e melhor remunerados, detentores dos maiores créditos 

trabalhistas e, portanto, possuidores das maiores cotas de capital (SINGER, 2002).  

Considerando estes processos de desenvolvimento do capitalismo e seus impactos 

sobre os modos de vida no meio rural, principalmente evidenciado na Amazônia, temos o 

município de Barcarena, como elemento importante para uma análise desta natureza. 

 Por integrar em seu contexto o projeto do complexo industrial Albras/Alunorte, 

outrossim, apresenta a agricultura familiar, em face de um desenvolvimento incipiente, que 

em diversos pontos de análise pode ser correlacionado com as prioridadesde investimento 

realizados em prol do desenvolvimento dos grandes projetos e em detrimento do 

desenvolvimento local, baseado na produção agrícola, que causou grandes mudanças 

espaciais e estruturais no modo de vida de muitas famílias que residiam no município ou que 

vieram atraídas pela esperança de conseguir emprego. 

Esses impactos no modo de vida da população ocasionaram um verdadeiro desastre 

social, econômico, cultural e ambiental. O sindicato dos Trabalhadores Rurais da Agricultura 

Familiar, a partir do ano 1985, ciente dos problemas que os afligia, firmou parceria com a 

Universidade Federal do Pará – UFPA, através do curso de Serviço Social, Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura do Estado do Pará – FETAGRI, Central Única dos 

Trabalhadores – CUT e Organizações não-governamentais no sentido de capacitar os 

trabalhadores(as) através de debates, palestras, seminários e etc, com o objetivo de promover 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém(PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará – Brasil 

 

1223 

a conscientização necessária às mudanças na forma da produção rural do município de 

Barcarena.  

Até o ano de 1980, o município possuía matriz econômica totalmente agroextrativista, 

sua população em torno de 14.000 mil habitantes, vivia basicamente do extrativismo; do barro 

para fabricação de cerâmicas; do açaí; do látex da seringa e da pesca artesanal, além de 

cultura branca para subsistência – milho, arroz, mandioca etc... Com a construção da 

barragem da Usina Hidrelétrica de Tucuruí – UHT, nos anos de 1980, o município entra na 

rota do desenvolvimento acelerado e desordenado culminando com a implantação do projeto 

Albrás/Alunorte/Porto de Vila do Conde.  

A partir de então, os Trabalhadores Rurais e seus familiares sofreram grandes 

impactos em sua forma orgânica de vida. As mudanças provocadas pelo desenvolvimento do 

município de Barcarena com a chegada desses projetos, através das desapropriações sem 

critérios, sem indenização justa, mudanças bruscas de hábitos e costumes da cultura, levaram 

muitos pescadores e agricultores das áreas de várzea e de terra firme, extrativistas, a 

transformarem-se em operários braçais da construção civil absorvidos pelas indústrias para o 

desenvolvimento de atividades secundárias, ganhando baixos salários (ANDRADE, 2008). 

Partindo destas problemáticas, conscientes da necessidade de estruturar a situação 

sócio produtiva em que se passava o desenvolvimento do meio rural no município de 

Barcarena, que organizações sociais objetivando reverter ou minimizar os efeitos do 

surgimento de uma nova matriz econômica no município ganham força para se organizarem 

em associações. 

Nesse contexto, surgem diversas associações e cooperativas, entre elas a Cooperativa 

de Extração e Desenvolvimento Agrícola de Barcarena CEDAB, no ano de 2002, com intuito 

de organizar a produção agrícola e contribuir para a promoção do desenvolvimento local por 

meio da lógica de produção cooperativista, e das articulações com as outras organizações e 

instituições afim de realizar ações que possibilitassem o desenvolvimento dos modos de 

produção da agricultura no município; diante desse contexto o presente trabalho objetiva 

descrever a  atividades sócio econômicas desenvolvidas pela cooperativa,  assim como 

procura-se compreender a  questão sócio produtiva da cooperativa. 

 

 

 

 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém(PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará – Brasil 

 

1224 

2. Metodologia 

Área de estudo 

 A pesquisa foi desenvolvida no município de Barcarena (Figura 01), pertencente à 

mesorregião Metropolitana de Belém, com extensão territorial de 1.310,340 km² e 

população estimada em 127.027 pessoas (IBGE, 2020).  

 

Figura 01- Mapa de localização do Município de Barcarena-PA 
 

 
Fonte: Carmo e Costa, (2016) 

 

Esse município se destaca por constituir-se em dupla fronteira, de um lado faz ligações 

diretascom a Região Metropolitana de Belém, seja pelo tratamento de questões 

administrativas com a capital e sede do governo estadual, seja pelo mercado consumidor que 

ali se apresenta, do outro lado, tem uma forte ligação com Região de Integração do Tocantins, 

a partir das trocas comerciais, relações sociais e políticas com outros municípios como 

Abaetetuba, Igarapé-Miri e Moju (PPA, 2017). 

 

Processo metodológico 

A Pesquisa faz parte do diagnóstico ―Cooperativismo e Desenvolvimento Sustentável 

da Amazônia Paraense: caminhos para a sustentabilidade dos territórios rurais‖
21

, realizado 

pela Incubadora Tecnológica deDesenvolvimento e Inovação de Cooperativas e 

Empreendimentos Solidários (INCUBITEC)Do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

                                                           
21

Projeto de desenvolvimento fomentando peloConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

– CNPQ e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica – SECTET/PA, 

pela viabilização de bolsa de Iniciação Tecnológica e Industrial – ITI/A (Chamada 

038/2018/CNPq/MCTIC/MDS) e bolsa de Iniciação Científica – IC (Edital 06/2017/SECTET/PA) 
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Tecnologia do Pará – Campus Castanhal Campus Castanhal), com parceria do Sindicado e 

Organização das Cooperativas Brasileiras noEstado do Pará (OCB/PA), sendo esta, entidade 

de representação das necessidades dosCooperados,  

Esse trabalho tem como base análise qualitativa, que segundo Triviños (1987, p. 120) 

a pode ser entendida como uma expressão genérica. Isto significa, por um lado, que ela 

compreende atividades de investigação que podem ser denominadas específicas. E, por outro, 

que todas elas podem ser caracterizadas por traços comuns‖. Logo o objetivo de se trabalhar 

com esta metodologia, se deu por compreender que todas as perguntas não seriam respondidas 

neste primeiro momento e, no entanto, novas questões poderiam surgir ao decorrer da 

pesquisa, durante o momento de conversas informais 

Para o levantamento de dados foi utilizado questionários semiestruturados, aplicados 

no período de junho e julho de 2019, comcooperativas assistidas pela INCUBITEC e/ou 

ativas registradas no sistema OCB/PA, dirigidos pelos colaboradores e técnicos da 

incubadora. Os questionários foram aplicados com representante da gestão do 

empreendimento Cooperativa de Extração e Desenvolvimento Agrícola de Barcarena 

CEDAB.  

Os dados coletados foram sistematizados em planilha do Excel e submetidos a análise 

estatística descritiva. 

 

3. Resultados/Discussões 

Caracterização da cooperativa 

A CEDAB é uma cooperativa agropecuária, fundada em 22 de setembro de 2002 

através da proposta de organizar os produtores rurais para sua autonomia e independência, 

melhorar a situação econômica de seus cooperados, agregar valor à produção, viabilizar a 

comercialização dos produtos, gerar renda e maiores ganhos para os sócios, buscando 

implementar ações de formação e capacitação técnica de seus cooperados. Assim, observa-se 

que a cooperativa surgiu para viabilizar algumas interfaces na produção, comercialização e 

consequentemente a reprodução social vivenciada pelos agricultores do município de 

Barcarena.  

Acerca da importância da organização social sobre o prisma do cooperativismo, 

Moraes e Schwab (2019) expõem que o cooperativismo desempenha função central na 

dinâmica de funcionamento de cadeias agroindustriais. Sua influência nas atividades de 

financiamento, produção e comercialização dos seus cooperados é largamente conhecida e 
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estudada. É um sistema fundamentado na união de pessoas que buscam suprir necessidades e 

desejos compatíveis. Têm por fundamento os valores da participação, democracia, 

solidariedade, independência e autonomia, fazendo do cooperativismo uma alternativa 

socioeconômica que leva ao sucesso com equilíbrio e justiça entre os participantes. 

 

Atividade econômica da cooperativa 

A atividade econômica da cooperativa é oriunda da agricultura, principalmente de 

cultivo de olericolas e da fruticultura. 

Tabela 01 -Principais culturas agrícolas olericolas trabalhadas pela cooperativa. 

Cultura  Nome Cientifico  

Alface Lactuca sativa L. 

Batata doce  Ipomoea batatas (L.) Lam. 

Coentro  Coriandrum sativum L. 

Chicória  Cichorium endivia L. 

Couve Brassicaoleraceae L. var. acephala 

D.C 

Cebolinha  Allium fistulosum L. 

Maxixe,  Cucumis anguria L. 

Jambú  Acmela oleraceae (L) R. K. Jansen 

Carirú  Talinum traingulare 

Mandioca  Manihot esculenta Crantz 

    Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Tabela 02 -Principais culturas frutíferas trabalhadas pela cooperativa  

Cultura agrícola  Nome Cientifico  

Abacaxi  Ananas comosus L. Merril 

Açaí  Euterpe oleraceae Mart. 

Acerola   Malpighia punicifolia L.  

Cupuaçu  (Theobroma grandiflorum 

Laranja  Citrus sinensis L. Osbeck. 

Limão   Citrus limon L. Burmann f. 

Muruci  Byrsonima crassifólia 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

As tabelas 01e 02 apresentam as principais culturas que passam pelo processo de 

comercialização pela cooperativa sendo produzidas pelos cooperados, apesar da produção 

total ser diversificada em maior parte dos sistemas produtivos dos sócios da cooperativa, 

alguns cooperados mantém a pratica de pequenos monocultivos, como de limão (Citrus 

limon L. Burmann f.) e mandioca, (Manihot esculenta Crantz). 

Esses resultados, refletem sobre dois fatores sócio produtivos que existem no meio 

rural, o primeiro, em lotes em que o proprietário conserva condições econômicas de trabalhar 
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a área com mecanização e insumos externos, assim estabelece um monocultivo por considerar 

uma vantagem a diminuição da mão de obra com apenas uma cultura, e o segundo, diz 

respeito ao processo de baixa capitalização do proprietário, que define uma cultura para 

desenvolver por considerar estáa de melhor rentabilidade no mercado local, e por 

proporcionar melhor uso da mão de obra familiar, como o caso a mandioca em que 

praticamente todos os membros ativos de uma familiar possuem capacidade de contribuir na 

cadeia produtiva, desde o cultivo ao beneficiamento. 

A cooperativa possui em seu quadro social189 sócios, entre estes, a maioria compostas 

de homens cerca de 85% e 15% são mulheres, dentre este total, cerca de 20% são jovens. A 

partir desses aspectos, é possível perceber uma baixa participação feminina e da juventude no 

processo de cooperação do empreendimento.Dado o exposto, a partir da observação 

participante nas conversas abertas foi possível compreender a dinâmica que se apresenta a 

questão da baixa participação da juventude na cooperativa, considerando as atividades da 

cooperativa serem do ramo agrário, isto fica mais facilmente compreensível quando se 

correlaciona com os dados obtidos por outros autores pesquisadores sobre a temática.  

Considerando ser o município de Barcarena um polo Industrial como já mencionado 

anteriormente, a população em geral possui tendência a ceder a atração de concorrer pelos 

postos de trabalho que são gerados pelo complexo Industrial Albras/Alunorte. Dentre este 

público a juventude vem sendo impactada com mais ―força‖ aliada a esperança de salários 

fixos e teoricamente mais rentáveis que o trabalho na agricultura, isto acaba corroborando 

para o chamado êxodo rural, que no caso de algumas comunidades abrangidas pela 

cooperativa não chega a gerar um fluxo migratório advindo da facilidade de locomoção entre 

as comunidades rurais e o complexo industrial, contudo ocasiona um fluxo de mão de obra.  

 Aliado a isto, a falta de assistência técnica rural, acompanhamento e uma formação 

consistente destes jovens, concomitante aliada aos desejos de independência, autonomia 

financeira, os afasta das atividades agrícolas para trabalho em atividades não agrícolas, não 

necessariamente no complexo industrial, mas nos setores do comercio e serviços, como 

supermercados e lojas de variedades. Sobre isso Santos, (2006) afirma que a migração dos 

jovens para a cidade, não só os homens como as jovens, expressam sua insatisfação com ―a 

vivencia na roça‖ alegando falta de oportunidades e de projetos desenvolvidos no meio rural.  

Outra reflexão é feita por Santos (2009) de que para inserir a problemática do jovem 

trabalhador rural nesse quadro de análise é importante destacar que os trabalhadores rurais 

sempre foram alijados do processo de desenvolvimento. Essa exclusão está presente tanto no 
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âmbito econômico – tendo seu espaço produtivo reduzido gradativamente pela incorporação 

de tecnologias na produção agrícola – como nos âmbitos políticos, social, ideológico, onde 

sua figura foi sempre ligada a submissão, atraso e incapacidade política e de organização. 

Analises como estás corroboram entre si para exemplificar que a falta de políticas em prol do 

desenvolvimento do meio rural, tendem a colaborar para que os jovens desenvolvam uma 

mentalidade de individualismo em detrimento de interesses coletivos. 

 Ainda segundo Santos (2009) a identificação dos jovens com o trabalho 

agrícolaperpassa as relações construídas historicamente entre campo e cidade, a partir das 

ambiguidades sociais econômicas entre esses dois ―mundos‖. Os jovens rurais tendem a 

oscilar entre a construção de um projeto de vida mais individualizado, o que se expressa no 

desejo de ―melhorar o padrão de vida‖, e ―ser algo na vida‖ 

Considera-se que os sócios se identificam em duas categorias sociais, a saber: 

agricultores familiares e empreendedores rurais. Dessa maneira, o quadro social da 

cooperativa congrega cooperados agricultores por sucessão, onde sucederam seus pais na 

atividade agrícola, logo possuem certa identidade com o campo durante todo seu período de 

vivencia, cooperados que entraram para a atividade agrícola, após perceber  a essa atividade 

como uma oportunidade  de adquirir renda, e  outros além da atividade agrícola 

complementam sua renda com a atividades não agrícolas, como aposentadoria e/ou benefícios 

de programas de transferência de renda, além ―bicos‖.  

 

Gestão da cooperativa 

A estrutura organizacional da cooperativa é composta pela diretoria e por membros 

associados do quadro social, onde os dirigentes recebem gratificação de cerca de 1 a 2 salários 

mínimos para desenvolverem as atividades ligada a gestão do empreendimento. O quadro 

social além da participação direta por meio da relação produtiva em si, participa da 

cooperativa através de atividades de formação/capacitação, como em oficinas e dias de 

campo.  

Ainda diante desse tema elencamos o fato da educação cooperativista ser essencial 

dentro dos empreendimentos para o avanço do processo participativo. Schneider (2003, p. 13) 

afirma que a educação e a capacitação são indispensáveis em qualquer instituição, mas nas 

cooperativas elas são questão de sobrevivência. Sem essas atividades, as cooperativas são 

desvirtuadas ou até absorvidas pelo sistema socioeconômico e pelo processo social dominante 

que é a concorrência e o conflito. Logo ressalta-se a importância de tal compreensão destes 
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conceitos pelos cooperados, a observância de formações que promovam este conhecimento, é 

importante no desenvolvimento pessoal e do processo de aprimoramento da gestão do 

empreendimento cooperativista.  

A realização de assembleias geral se dá de forma fixa na cooperativa, uma vez ao ano 

e se caso houver necessidade, mais de uma vez. As reuniões acontecem com a com 

participação geralmente de 50%+1 dos sócios ativos. Esse resultado, reflete sobre a 

importância da participação dos sócios nos processos e momentos decisivos nos 

empreendimentos cooperativistas, o qual traz intrinsecamente o princípio da gestão 

participativa, no entanto ainda se observa que existem dos cooperados em compreender de 

fato essa tal importância da participação.  

A comunicação é imprescindível em qualquer organização que queira conquistar seu 

espaço no mercado. Assim, o quadro social é mantido informado sobre as atividades ligadas a 

cooperativa (cursos, reuniões, capacitações, eventos, entre outros) por meio de reuniões de 

base, realizada a cada 2 meses e por conversas informais por meio das redes de comunicação.   

Naturalmente se discute bastante sobre formas e planos de comunicação interna 

eficazes a serem implementados nas organizações, conscientes de que a falta de planejamento 

e falhas no processo de comunicação interna acabam gerando problemas e insatisfações nos 

colaboradores, e consequentemente refletindo até mesmo na imagem externa da organização. 

Nesse sentido com o avanço das discussões teóricas acerca da comunicação interna 

chegou-se ao conceito descrito diversos autores como Endomarkenting
22

 que seria uma 

metodologia de se trabalhar a comunicação interna com o objetivo de valorizar os 

colaboradores internos da empresa ou empreendimento para que por consequência se obtenha 

resultados expressivos nas diversas dimensões do mesmo, seja nas relações sociais, com 

parceiros externos ou a própria produção de mercadorias,  Conforme a análise de Medeiros 

Brum (2012, p. 1) citado por Bueno (2013): 

Trabalhe a comunicação interna e o endomarketing com base em três 

premissas: transparência, que deve ser a essência de todo o processo; 

qualidade, porque as pessoas estão cada vez mais informadas e exigentes; e 

afeto, pois vivemos a era da emoção e da espiritualidade. 

                                                           
22

 É uma criação pessoal, brasileira fruto na necessidade de definir uma nova área de ação e investigação. 

Endomarketing é um novo conceito, uma ferramenta que corresponde a uma nova abordagem do mercado e da 

estrutura organizacional das empresas, ligadas a todo um contexto de mudanças voltadas para o público interno 

da empresa. 
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O grande desafio é que realmente sejam aplicados os valores na comunicação, como: 

empatia, transparência, comprometimento, cooperação. Para que sejam transformados em 

crescimento e consequentes ganhos. Sendo assim o reconhecimento do papel da comunicação 

interna no empreendimento como estratégia para se ter vantagem competitiva, é de suma 

importância para que a gestão do empreendimento possa avançar na adoção de novos a 

melhores modelos de comunicação, trabalhando asimagens, tanto interna como  externa  da 

cooperativa o que possivelmente irá ter grande contribuição no cenário comercial de mercado 

e das relações com a sociedade.  

Ainda sobre esse assunto retornamos a enfatizar a importância daeducação 

cooperativista, que contribui com os empreendimentos no que diz a respeito a vencer o 

desafio de promover a sensibilização acerca do papel da comunicação dentro das 

cooperativas.  

Nesse contexto, o principal papel da educação cooperativista, que é o de atuar, 

equilibradamente, na gestão social e empresarial dessas organizações, com vistas em 

proporcionar melhorias tanto no que se refere ao aumento da participação dos cooperados, 

quanto na profissionalização da gestão, adequando, assim, à sua singular estrutura 

organizacional. A educação cooperativista é um princípio do cooperativismo, para Valadares 

(2009), a educação cooperativista é o processo e o método para formular e executar políticas 

de educação e comunicação ligadas à prática da cooperação. Tem como fundamento que este 

conceito não se limita, apenas, a pregar a doutrina e defender os princípios cooperativistas, 

mas ir fundo na questão de capacitar os associados para melhorar o nível de participação e 

interagir no dia-a-dia da cooperativa, com vistas em viabilizá-la como empresa, dando-lhes 

condições reais de competir no mercado e promover seu desenvolvimento organizacional, 

estrutural e econômico. 

Comercialização e acesso a mercados 

O escoamento da produção agrícola se desenvolve a partir de estratégia de 

comercialização principalmente aos mercados institucionais como, o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) que oferece alimentação escolar a estudantes de todas as etapas 

da educação básica pública e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), além da 

distribuição no mercado local, nos supermercados e na feira do produtor rural que acontece 

durante alguns dias da semana. 
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Quando se pensa no acesso aos mercados institucionais, concomitante, deve-se pensar 

na qualidade, variedade e escala da produção, visto que esses programas visam aliar a geração 

de renda para os agricultores com a segurança alimentar dos consumidores, em especial as 

populações necessitadas do país, em situação de vulnerabilidade social ou de insegurança 

alimentar. Nesse sentido, discutir a diversificação dos agroecossistemas produtivos deve ser 

mantido em pauta pelos empreendimentos, observado que a agricultura familiar compreender 

um potencial de produtividade em sistemas diversificados, conseguindo manter assim a 

produção ao longo do ano com sustentabilidade, soberania alimentar para a familiar e a 

manutenção da relação com mercado. 

 Além disso, a institucionalização dos mercados institucionais corrobora para a 

diversificação dos agroecossistemas, e se tratando de empreendimentos cooperativistas 

solidários, considerando a sua importância.  

O Programa de Aquisição de Alimentos dos agricultores familiares constitui uma 

ferramenta estimulante para a produção, assegurando um preço garantido e, em geral, 

levemente superior ao do mercado de troca. Graças a esse sistema de abastecimento dos 

órgãos públicos (segurança alimentar, bem como merenda escolar, hospitais etc.), é possível 

fazer com que, por meio da redistribuição, os camponeses tenham acesso a mercados 

institucionais protegidos da concorrência do mercado capitalista (SABUORIN, 2009). 

Para Silva e Silva (2011) os empreendimentos de economia solidária no meio rural 

devem desenvolver estratégias diferenciadas de acessos a mercados e articulação de redes e 

parcerias, com vistas a alcançar sua sustentabilidade e autonomia. Dessa maneira, além de 

fornecer para programas institucionais a cooperativatambém comercializa sua produção a 

supermercados da cidade e em feiras, essa dinâmica se dá pelo fato de que a produção não é 

totalmente absorvida pelos mercados institucionais. 

Nesse sentido, é importante ter em mente que, embora os mercados institucionais 

sejam alternativas fundamentais para a comercialização de produtos da agricultura familiar e 

economia solidária, garantindo assim a renda dos trabalhadores envolvidos, é necessário que 

os empreendimentos busquem outras possibilidades de comercialização, para não ficarem 

reféns de políticas, nas quais eles não têm governança quanto a sua continuidade.  

 

4. Considerações Finais 

O estudo das cooperativas é relevante devido à importância do modelo de produção 

para o desenvolvimento econômico e social das comunidades nas quais estão inseridas e da 
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economia nacional como um todo. A partir desse estudo, nota-se que mudanças nas 

conformações dos agroecossistemas da CEDAB são evidentes, visto que as estratégias de 

comercialização colaboram para uma maior diversificação dos sistemas produtivos.  

No entanto, além das questões produtivas, econômicas de mercado, compreende-se a 

partir do estudo que é preciso levar em conta os aspectos da gestão social do empreendimento, 

pois é um aspecto que contribuem o sucesso e permanência da cooperativa frente as 

adversidades.  

Ressalta-se ainda, que este estudo é apenas o marco inicial para uma discussão mais 

aprofundada sobre a importância de mais estudos acerca da cooperação e seu papel no 

desenvolvimento local para o município de Barcarena-PA. Assim, tendo em vista a 

complexidade das possibilidades de estudos como esses, é inquestionável a importância na 

contribuição no desenvolvimento das cooperativas a fim  de tecer estratégias que possam 

torna-las mais competitivas frente ao mercado, e que os possibilite maior autonomia aos 

cooperados, nas dimensões técnico-sócio-econômico-produtiva.  
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Resumo 

Este trabalho pretende contribuir com a busca de uma solução para os problemas de desenvolvimento 

econômico da cidade de Jacmel
23

, no Haiti, pautando-se na teoria da ação coletiva. O principal 

objetivo deste estudo é o de conhecer as crenças de cidadãos haitianos acerca da ação coletiva como 

estratégia para auxiliar no desenvolvimento econômico do Haiti. Assim, trata-se de uma pesquisa de 

natureza qualitativa, na qual foi realizada uma entrevista com três cidadãoshaitianos, contendo 16 

questões que procuravam verificar a importância que esses sujeitos davam à ação coletiva, à 

agricultura familiar e à cooperação para o desenvolvimento econômico do país. A partir da análise dos 

dados, busca-se demonstrar as vantagens existentes quando as pessoas se unem em torno de um 

propósito em comum e consolidar a ideia de que o caminho para diminuir a pobreza no Haiti está na 

crença dos haitianos acerca da união e da coletividade. 

Palavras-Chave: Produção, cooperação, associação, desenvolvimento econômico. 

Abstract 

This work aims to contribute to the search for a solution to the problems of economic development in 

the city of Jacmel, Haiti, based on the theory of collective action. The main objective of this study is to 

get to know the beliefs of Haitian citizens about collective action as a strategy to assist in the 

economic development of Haiti. Thus, this is a qualitative research, in which an interview was 

conducted with three Haitian citizens, containing 16 questions that sought to verify the importance that 

these subjects gave to collective action, family farming and cooperation for the economic development 

of the country. . Based on the analysis of the data, we seek to demonstrate the advantages that exist 

when people come together around a common purpose and consolidate the idea that the way to reduce 

poverty in Haiti is in the Haitians' belief about unity and collectivity. 

Key words: Production, cooperation, association, economic development. 

 

 

                                                           
23

 É uma cidade do Haiti, fundada em 1698, que consta com 137.966habitantes situada no estado do sudeste com 

a localização de 18,24 de latitude norte, 72,54 de longitude oeste e de altitude: 44 metros. 
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1. Introdução 

Entre 1804 e 2015, o Haiti foi marcado por problemas econômicos resultantes, dentre 

outros aspectos, do baixo investimento no sector agrícola, pois é um país que, embora 

sustente boa parte de sua economia na produção agrícola, não implementa esforços suficientes 

para a modernização da agricultura, o que contribui, em boa medida, para explicar a pobreza 

doméstica do país.  

Um dos maiores desafios que a produção agrícola do Haiti enfrenta é a falta de terra 

fértil destinada à produção, pois o percentual de solo cultivável é de 25% da área plana do 

país, sendo que os outros 75% do território, 27.750 km
2
 são compostos por colinas e 

montanhas. Entretanto, o problema de espaço poderia ser resolvido com investimento em 

novas tecnologias disponíveis e na formação de mão de obra qualificada para suprir as 

necessidades de cada setor. Uma das possibilidades se encontra no desenvolvimento 

econômico a partir do agronegócio em conjunto com a ação coletiva, ou seja, não de modo 

meramente exploratório, mas cooperativo. Para isso, é necessária uma produção de qualidade 

junto a um sistema que contemple com igualdade desde os agricultores até os consumidores 

finais, pois, segundo a ONU, 59% dos haitianos ainda vivem na pobreza (ONU, 2019). Esse 

quadro se agravou depois de uma série de catástrofes naturais que assolaram o país, em 

especial, o terremoto de 2010:  

Depois de 12 de janeiro de 2010, o forte terremoto que atingiu diretamente a capital 

Porto Príncipe, bem como as cidades de Leogane e Jacmel, deixou um rastro de 

devastação: 222.570 homens, mulheres e crianças morreram, por volta de 300.572 

foram feridos, e estima-se que 3,5 milhões de pessoas foram de alguma forma 

afetadas pelo evento.Fonte bibliográfica inválida especificada.. 

De acordo com De Godoy (2011), esse terremoto não apenas devastou a vida das 

pessoas no Haiti, deixando inúmeros de feridos e mortos, mas também acabou com 

monumentos históricos do país, principalmente na cidade de Jacmel, que é considerada 

culturalmente rica, por ser uma cidade turística, recebendo, inclusive, o título local de capital 

do carnaval e da cultura do estado sudeste. Geograficamente falando, está situada a 18,24 de 

latitude norte, 72,54 de longitude oeste e tem 44 metros de altitude.  

 

 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém(PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará – Brasil 

 

1237 

 

 

Figura 1- mapa da cidade de Jacmel-Haiti 

 

Fonte 1: Página do Google maps, 2020
24

.  

Atualmente, a situação da cidade está caótica, o que não a difere do restante do país, 

no entanto, neste estudo, pretende-se analisar apenas a situação de Jacmel, compartilhando do 

desejo de que essa análise possa servir como uma guia de implementação de uma proposta 

rural sustentável para outras cidades do país.  

Como já assinalado anteriormente, o problema da fome é muito intenso em Jacmel e 

se agrava com a falta de água, necessitando de uma atenção maior que envolva pesquisa e 

análise atenta a fim de encontrar uma saída para a atual crise instalada na região. Desde 2010 

até o momento atual, o Haiti recebeu ajuda de muitos países e de muitas comunidades 

internacionais, incluindo, até mesmo, o perdão das dívidas externas, tudo com o objetivo de 

aliviar e permitir a construção de um novo país. (MARNDR, 2019). 

Contudo, os problemas econômicos internos acabaram fechando as portas para 

investidores estrangeiros deixando o país sem apoio financeiro em todas as atividades. A falta 

de verba nos departamentos econômicos é um problema alarmante, que contrasta com a 

história de um país que já foi chamado de ―la perle desantilles
25

‖ devido à riqueza oriunda das 

                                                           
24

Mapa da cidade de Jacmel- Haiti, disponível em https://bit.ly/34oTjPl 
25

 Trad. Pérola das Antilhas é um apelido recebido pelos operadores turísticos franceses nos anos 60. 
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produções de café, milho e cana de açúcar da década de 1960, quando a exportação para a 

Europa e outros continentes era intensa e revertia em uma boa condição econômica para 

investidores. O título advinha do fato de que o Haiti era um país forte economicamente 

porque suas exportações eram suficientes para suprir suas necessidades sem gerar dívidas 

externas. Naquele contexto, os habitantes consumiam produtos nacionais e não importados, o 

que se traduzia em uma base mais sólida para a organização de algumas cidades, como é o 

caso de Jacmel (MARNDR, 2019).  

Para que seja possível uma cooperação por meio da ação coletiva, é necessário 

trabalhar a questão da produção e da comercialização, uma vez que é por meio delas que se 

dará a oportunidade de desenvolver economicamente a cidade de jacmel. Na década de 80, o 

Haiti passou por bastante mudanças em sua produção, aspecto que esteve diretamente 

associado à questão política, que, à época, retirou do Estado a responsabilidade com o 

mercado e com os serviços agrícolas, o que levou à liberação da proteção aduaneira, 

tornando-se ―um dos países mais liberais do mundo‘‘ que mergulha na pobreza com um 

índice de desenvolvimento humana muito baixa que afeta a qualidade de vida dos haitianos 

(Dhnet
26

, 2019). 

A força motriz de economia haitiana é agricultura, independentemente do sistema que 

será utilizado para fazer funcionar o sistema agrícola, contudo, há problemas de organização 

da produção nesse setor que persistem há décadas e que, atualmente, continua interferindo na 

produção, que permanece numa situação precária, sem verba adequada para traçar um 

caminho que possa melhorar a produção local, regional e do país como um todo.  

Pode-se afirmar, no entanto, que o problema de desenvolvimento do país pode estar 

ligado a aspectos de caráter político, social e econômico, sobretudo no que se refere à 

comercialização e à ausência de uma cultura de cooperação. Sendo assim, este trabalho 

pretende contribuir para encontrar uma solução aos problemas de desenvolvimento 

econômico da cidade de Jacmel partindo da ideia de cooperativismo e desenvolvimento rural 

sustentável como mecanismos para gerar e manter um sistema de colaboração e cooperação 

entre os membros da sociedade. As reflexões apresentadas neste estudo estão baseadas na 

análise qualitativa das entrevistas realizadas. 

                                                           
26

DHnet- Rede de direitos Humanos & Cultura: é produto de um grupo de ativistas de direitos humanos que 

iniciaram os estudos sobre direitos humanos em 1994. 
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Trata-se de uma análise bastante complexa de ponto de vista da percepção do modo 

como alguns sujeitos haitianos compreendem temas como cooperação, agricultura familiar e 

desenvolvimento rural sustentável como base para rever a situação econômica de Jacmel, 

sobretudo, porque é marcada pelas subjetividades de cada pessoa. Ou seja, cada indivíduo que 

compõe a sociedade pertence a um grupo social e pode ou não manifestar a intenção de 

participar de uma associação, o que requer que se analise cada grupo a partir de uma ação 

coletiva. (OLSON, 1999). 

Nesse contexto surge a seguinte questão norteadora: qual a percepção dos haitianos 

que vivem fora do país sobre a capacidade da agricultura familiar, sobre o prisma da ação 

coletiva, de contribuir para o desenvolvimento econômico da cidade de Jacmel, diminuindo a 

fome e a pobreza? 

De acordo com Boff (2016), a cooperação pode ser vista como uma esperança para o 

mundo no sentido de trazer à tona as questões como a sustentabilidade, a área de 

desenvolvimento rural sustentável e a uma percepção da importância de projetos que 

revalorizem o meio rural e os territórios ligados à agricultura familiar. Sendo assim, ―existe 

possibilidade de excelente resultado para a sociedade e a ciência por que o processo de 

sustentabilidade não acontece mecanicamente‖ (BOFF, 2016, p. 171).  

Para encontrar respostas, este trabalho traz algumas percepções de sujeitos haitianos 

que vivem no Brasil acerca de como avaliam os temas acima elencados e se veem neles 

possibilidades de contribuição para o desenvolvimento econômico da cidade de Jacmel no que 

se refere a diminuir a fome e a pobreza.  Neste intuito, este trabalho está organizado nos 

seguintes pontos: a teoria da ação coletiva de MancurOslon; metodologia da pesquisa; 

resultados e discussões; perfis dos sujeitos; crença na ação coletiva por meio de associação, 

cooperação para impulsionar a agricultura familiar no Haiti, percepção, esperança e 

mensagens dos Haitianos, 

2- A teoria da ação coletiva de MancurOslon 

A cooperação neste estudo é entendida como a estratégia de trabalho de um grupo de 

pessoas que se unem com o mesmo objetivos, ―respeitando os mesmos princípios onde que 

todas as pessoas têm iguais participações, trabalhando de maneira coletivo para o bem-estar 

da sociedade que poderá visar o valor de uso e não o valor de troca‘‘. (STEELE, FILHO, 

WELSH; 1971, p. 338). Esse processo se configura como ―um meio legal, institucionalizado 
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que permite ação de grupo para competir com a estrutura de outros tipos de organizações 

comerciais.‖ (STEELE, FILHO, WELSH; 1971, p. 338). 

Nota-se, então, que as cooperativas estão baseadas no aspecto da união e atuam como 

entidades voluntárias numa perspectiva de contribuição com a sociedade. Segundo Henry H. 

Bakken (1971, p. 339), uma das ―características de uma cooperação é de apoiar todos seus 

associados e eliminar em grande escala intermediários ou de maior número possível para 

evitar desconexão entre si‖. 

Ao utilizar os princípios da cooperação visando ao bom funcionamento do processo de 

compra e venda e ao permitir o acesso a todos membros, sem discriminação, cria-se um 

caminho justo de desenvolvimento. No que se refere à questão da justiça, entende-se a 

importância de que não haja 

restrição alguma ao acesso para participar como membro, voto por membro 

em eleições ou em decisão sobre política a ser seguida, serviço prestado ao 

preço de custo, especialização funcional ou produto, não se assumem risco 

extraordinária, juro sobre o capital limitado, não será tolerada nenhuma 

forma de discriminação de raça, credos ou convicções políticas (STEELE, 

FILHO, WELSH; 1971, p. 339).    

Em função da luta para manter uma sociedade mais justa as noções de cooperação e de 

colaboração se tornam fundamentais, pois podem facilitar a integração, melhorar a economia 

e salvar a vida de pessoas necessitadas, além de promover a educação.  

Envolver a educação nesse processo é uma forma clara de demonstrar preocupação 

com o futuro da sociedade e com a formação de profissionais, de líderes que serão capazes de 

ver os problemas da cidade de Jacmel com outro olhar a fim de trazer soluções (STEELE, 

FILHO, WELSH; 1971). 

Existe bastante resistência a respeito da ideia de colaboração e cooperação no Haiti, 

principalmente entre os membros com perfis econômicos superiores aos outros, o que se deve 

aos problemas políticos já assinalados. Com isso, a ideia de uma ação coletiva perde espaço 

para os interesses individuais, pois cada membro tende analisar a sua participação 

considerando seus interesses individuais, o que cria uma resistência pautada, principalmente, 

na preocupação com os ganhos e privilégios pela contribuição econômica. Nota-se também, 

que há uma preocupação com o status social que acaba gerando desconforto entre as pessoas, 

que passam a valorizar os perfis econômicos de cada membro como referências para a 
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comercialização, deixando de lado uma visão colaborativa e cooperativa. É importante 

esclarecer que há permanecia da não contribuição do grupo geram impactos nítidos que 

afetam a economia de qualquer país ou entidade. (GAMARRA, VERSCHOOREB, 2015). 

Segundo Olson (1999) para que seja possível a cooperação, é necessária uma ação 

coletiva dos membros da comunidade, que devem unir forças para obterem mais vantagem 

individual por meio do grupo. Um movimento social pensando em bem-estar é de fato uma 

resposta aos problemas mencionadas anteriormente e é com nesse espírito que foi escolhido a 

teoria da ação coletiva de MancurOslon para sustentar e tratar da ideia, por entender que o 

desenvolvimento econômico é viável por meio do coletivo.  

Além disso, essa teoria manifesta uma preocupação com a colaboração de vários 

indivíduos, colocando a ideia de coletivismo acima do individualismo mesmo que interesses 

pessoais sejam alcançados. Com esse processo bem sucedido, o trabalho em grupo alcança 

seu propósito e tem impacto direto na economia.  

Em grupo, é muito mais fácil ―atingir um objetivo em comuns que divisão não tem 

tanta força, além disso as pessoas vão agir voluntariamente para promover o interesse do 

grupo‖ (OLSON, 1999). Nota-se aí a preocupação do autor em trabalhar a noção de grupo, 

distinguindo grupos privilegiados e intermediários. No primeiro caso, nota-se a presença de 

pessoas que são beneficiadas sem as devidas contribuições, embora isso não afete a ideia da 

coletividade, que permanece mesmo com a existência sesses casos. Esses indivíduos 

entendem que terão certa vantagem quando um membro está disposto a arcar sozinho com os 

custos dos investimentos coletivos e isso gera uma fração de ganhos sobre o produto total do 

bem coletivo (OLSON, 1999). 

Segundo Olson (1999), existem dois grupos que se encaixam nessa abordagem teórica 

da coletividade cooperativa e que precisam ser identificados: um deles pode ser descrito como 

aquele em que os sujeitos são impossibilitados de contribuir devido a algum problema e, por 

alguma dificuldade, não conseguem retribuir bens ou partes de sua produção, mas acabam 

usufruindo da mesma maneira que os outros membros da cooperativa. Quando isso ocorre, 

cada indivíduo deste grupo sentirá uma diferença nos ganhos individuais e poderá haver uma 

maximização ou uma diminuição de lucro em decorrência disso. À medida que o grupo tiver 

as mesmas ideias e os mesmos objetivos, os resultados serão positivos, ao contrário, quando 

houver membros que se opuserem a contribuir, os resultados serão desastrosos. Sendo assim, 
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na cooperação integral, ou seja, a junção entre as partes interessadas, através de acordos, tem 

enorme potencial de trazer benefícios para todos. 

O segundo grupo é aquele em que, quanto mais um membro deixa de contribuir, mais 

sentirá o efeito negativo. Olson (1999) define esse grupo como intermediário, pautando-se na 

incerteza dos ganhos provenientes das ações não coletivas da cooperação. A fórmula mais 

simples dessa lógica de pensamento é: sem contribuição não há ganhos reais. A 

simultaneamente da participação dos indivíduos, dessa forma, é o resultado do trabalho de 

cada um. (OLSON, 1999) 

Do ponto de vista do autor, a cooperação é possível, mas, para que seja bem feita, são 

necessárias algumas regras básicas de convivência, algumas preocupações que cada indivíduo 

precisa ter e tornar consciente como uma ação coletiva. Assim, na cooperação integral podem 

existir problemas como em qualquer grupo, porque as pessoas podem ter interesses 

particulares e colocá-los como prioridade, mas, com regras de convivência bem delineadas, 

pode-se manter a prioridade da cooperação. (AXELROD, 2010). 

2. Metodologia 

Este trabalho é de natureza qualitativa, composto por um estudo de caso realizado com 

dados coletados por entrevistas aplicadas com três cidadãos haitianos, considerando que ao 

―analisar os conteúdos a fim de tirar partido de um material qualitativo é frequentemente 

necessário entrevistas relativas ao questionamento inicial‖ (BARDIN, L. 2011, p. 65).  

Visto que o objetivo principal deste trabalho é o de conhecer as crenças de cidadãos 

haitianos sobre a ação coletiva e ideai de cooperativismo como formas de auxiliar o 

desenvolvimento econômico do Haiti, utilizou-se a Teoria da Ação Coletiva de Olson como 

base teórica analítica.  

Partindo desse princípio, este estudo se volta, a seguir, a delimitar os critérios de 

seleção dos sujeitos da pesquisa, três cidadãos haitianos residentes na cidade de Dourados-

MS, no Brasil, cujas identidades serão preservadas, sendo denominados aqui como sujeitos A, 

B e C. Utilizou-se os seguintes critérios de seleção dos sujeitos. 

1. Ser cidadão haitiano da cidade de Jacmel, ou ter profundo conhecimento sobre 

a região e ter experiências com associações, cooperativas e agricultura. 
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2. Ser morador da cidade de Dourados-MS e ter participação em grupo que possui 

caracterizas de ação coletiva em qualquer parte do Brasil ou no Haiti. 

Os dados foram coletados através de entrevistas gravadas, não estruturadas, composta 

por 16 dezesseis perguntas. Procurou-se, através dos dados, entender a trajetória dos 

entrevistados, suas participações, suas experiências com associação, quais foram os benefícios 

que poderiam adquirir por meio de ação coletiva e os possíveis efeitos da agricultura familiar 

para o desenvolvimento econômico da cidade de Jacmel.Dito isto, os resultados e discussões 

terão como base as IV categorias abaixo para melhor compreensão das categorias 

3.1 Perfis dos sujeitos 

3. 2 Crença na ação coletiva por meio de associação  

3. 3 Cooperação para impulsionar a agricultura familiar no Haiti 

3. 4 Percepção, esperança e mensagens dos Haitianos  

A partir destas discussões, pretendemos responder a seguinte pergunta: a agricultura 

familiar tem a capacidade de contribuir no desenvolvimento econômico da cidade de Jacmel? 

3. Resultados/Discussões 

3.1 PERFIL DOS SUJEITOS: 

SUJEITO A: do sexo masculino, com 35 anos de idade, técnico em edificação, 

atualmente desempregado, agente cultural.  

SUJEITO B: do sexo masculino, com 28 anos de idade, mecânico, motorista de 

caminhões pesados, fluente em quatro idiomas (Frances, crioulo haitiano, espanhol e inglês), 

pintor artístico, atual secretário da AMHD (Associação Municipal dos Haitianos em 

Dourados- MGS - Brasil). Viveu nas associações, onde seu irmão, na época, tinha uma no 

Haiti de distribuição no Haiti que ajudava pessoas necessitadas, motivo pelo qual iniciou sua 

jornada em associações. 

SUJEITO C: do sexo masculino, com 31 anos de idade, agricultor familiar na Cidade 

de Jacmel e auxiliar de produção no Brasil. Este sujeito era um produtor de milho, feijão e 

banana na cidade de Jacmel antes de se mudar para o Brasil e participava de uma associação 

de pequenos produtores.  
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3.2 Crença na ação coletiva por meio de associação  

Osujeito A pretende entrar na faculdade de engenharia para dar vida aos projetos de 

desenvolvimento pessoal e profissional, incluindo a volta para sua cidade a fim de ajudar a 

comunidade por meio de sua nova profissão. Ele tem grande experiência na cooperação e 

associação por ter participado de uma organização que chamava ―KROS
27

‖ 

(KòdinasyonRejyonalÒganizasyonSidès) que tinha como missão ajudar as pessoas 

necessitadas no âmbito econômico e social. Seu trabalho era responsável para implementar o 

programa na sua comunidade e garantir o bom funcionamento nas escolas.   

Assim como o sujeito C, como ser verá a seguir, acredita que as associações podem 

melhorar a vida das pessoas e mudar o Haiti, mas suas preocupações vão além disso, pois 

acredita que todos devem começar a ter confiança nas pessoas e a acreditar que a confiança é 

a base para o desenvolvimento. Além de confiança, para eles ―o povo haitiano precisa dar 

chance aos governantes porque eles não vão conseguir resolver os problemas do Haiti 

sozinhos, mas, junto teremos a capacidade de construir um Haiti para tudo”. ‗‟Tétansanm
28

, 

union fait laforçe‟‟
29

( SUJEITO C) Ou seja, o Haiti necessita encarar seus problemas 

econômicos e políticos. 

3.3 Cooperação para impulsionar a agricultura familiar no Haiti 

Para o sujeito B a vida é resumida em agricultura familiar e pesca, porque sem esses 

dois setores o Haiti não tem como avançar economicamente, e para tanto, toma como 

exemplo o Brasil, para quem o setor agrícola é muito forte. Para ele ―o problema do Haiti é 

falta de união entre si. Mas, a ação coletiva pode ter um papel fundamental para impulsionar 

os três seguintes setores: Agricultura, educação e saúde. O mais forte e o mais importante é 

agricultura que vai estar impactando os outros sectores da economia (SUJEITO B)”. 

Contudo, dentro da agricultura é necessário investimentos, aplicação de tecnologias e um 

abandono do sistema arcaico sem, no entanto, se desligar da importância de proteger o meio 

ambiente e de pensar uma agricultura ecologicamente viável para apoiar de fato o 

desenvolvimento rural e sustentável.  

                                                           
27

 É uma organização do estado do sudeste, cuja capital é a cidade de Jacmel que trabalha diretamente com 

agricultores e que se envolve em outros projetos, por exemplo, programa escolar que o sujeito B participou. 
28

 Todos juntos, é uma expressão de união e ação coletivo. 
29

É um provérbio e o lema nacional da Bélgica, Bulgária, Angola, Bolívia, Haiti, Andorra e o povo acadiano. Ela 

aparece nos braços da República do Haiti. 
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Quando se fala em desenvolvimento rural e sustentável ou simplesmente econômico, 

tem-se como parâmetro e meta, no caso da Haiti, a redução da fome, da desigualdade, da 

pobreza, dentre outros fatores que impactam no progresso da sociedade. Nesta perspectiva, as 

ajudas financeiras e tecnológicas são importantes para o avanço e a construção de uma vida 

digna, que pode ser alcançada por meio da ação coletiva, como ressalta o sujeito B usando as 

ideias do Olson ―neste mundo moderno, os desafios são muitos, temos uma saída única, que é 

uma saída coletiva, ou ficamos sempre onde estamos
30

”. (tradução Nossa) 

O sujeito B afirma que “os haitianos sabem unir muito bem porque a história já disse 

tudo desde a união para nossa independência, mas durante muitos anos eles foram 

enganados por muito tempo, construindo muita desconfiança em quaisquer projetos e ideias 

que podem surgiu”. Para ter confiança, segundo ele ―é necessário que o povo veja mudanças 

concretas, exemplos que pode convencer lhes que o projeto não é de caráter política, mas, 

sim é de caráter econômico social que vai trazer benefícios para tudo”. Outro ponto 

importante que levantou o sujeito B ―é evitar a transformação de qualquer projeto por parte 

dos governantes em um ato político, ele chama isso de sensibilização governamental
31

” e 

seus pensamentos reflexivos sobre união e o coletivo a partir da seguinte colocação 

(SUJEITO B)”. 

Reforçando essa ideia de solidariedade, o sujeito B prossegue: “em uma frase apenas, 

só quando reconhecemos que não somos nada sem os outros, também apreendemos a 

trabalhar juntos para um bem comum, é uma forma que demostra que vamos conseguir 

conquistar grande coisas (não só material), um exemplo claro é a união dos escravos para a 

independência do Haiti de 1804” (SUJEITO B). Nesta mesma perspectiva, ressalta ―posso 

dizer que para mim foi um dos maiores exemplo de quando queremos, podemos”  

3.4 Percepção, esperança e mensagens dos Haitianos  

A mensagem que o sujeito B gostaria de enviar para os haitianos é a de que devem 

questionar as propostas, não aceitar quaisquer coisas que não pareçam legítimas, a fim de 

evitar mentiras e, sobretudo, entender o contexto de utilização da palavra democracia. Sob sua 

ótica, os haitianos devem se unir para obter bens maiores e entende que a agricultora pode 

                                                           
30

 Citação original do sujeito B, ―Nanmondmodènsa, defiyoanpil, nougenyonselsoti, yonsotikolektif, 

oubyennoutoujouretekotenouye a‖. 
31

 Ato de sensibilizar os políticos a não colocarem seus interesses políticos em projetos do povo, não roubar o 

dinheiro das associações, a não barrar ou boicotar quaisquer iniciativas visando o problema econômico. 
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salvar vidas no Haiti por meio da ação coletiva e, na sequência, investir na saúde e na 

educação (SUJEITO B).   

Na lógica da ação coletiva, o autor busca explicar que é importante que os interesses 

das pessoas que fazem parte do grupo ou o ciclo de convivência tenham pontos em comum, 

para fortalecer os laços entre si. A presença de interesse é considerado como o motor para 

uma injeção de ânimo a fim de permanecer e seguir na luta para que o coletivo vença de 

forma justa e honesta, como expressou o sujeito A ―[...] o espirito de unidade permite 

excelentes resultados, então se houver unidade a partir do coletivo, isto permitirá o avanço e 

o desenvolvimento de um país ou uma cidade
32

”. (tradução Nossa) 

Acerca desse aspecto, Olson (1999) ressalta a necessidade da ação coletiva como uma 

oportunidade de crescimento pelo fato que os benefícios são muito maiores que os custos na 

lógica da ação coletiva. Compartilhando dessa ideia, o sujeito A reforça que a cidade de 

Jacmel necessita de ―um grande programa, onde o Estado haitiano e os camponeses 

trabalham juntos, para efetivar barreiras comerciais contra importação de produtos e 

investir em uma agricultura moderna
33

”. (tradução Nossa) 

Nas falas dos entrevistados A, B e C é possível encontrar a referência a problemas 

idênticos que envolvem a cooperação e os movimentos de ações coletivas, os quais podem ser 

solucionados com certa facilidade, porque segundo o sujeito A, “já temos as respostas para 

fazer uma cooperação funcionar bem, seja ela por meio de acordos de cooperação técnica, 

agricultura familiar entre outras”. O desafio é o de eliminar a desconfiança entre o povo, 

enfatizando a possibilidade que têm os haitianos de saberem se unir para um bem maior. A 

partir dessa afirmação, tem-se clareza de que trabalhar com a agricultura familiar e com o 

desenvolvimento rural sustentável impulsionará o fortalecimento da produção nacional na 

cidade de Jacmel. 

As falas dos sujeitos foram determinantes para constatar a participação constante dos 

haitianos em grupo de ação coletiva no Brasil, o que contribuiu para reafirmar a ideia e a 

concepção de que o desenvolvimento econômico da cidade de Jacmel é possível se houver um 

investimento na agricultura familiar, na associação, em cooperativas e na ação coletiva. Os 

                                                           
32

Citação original do sujeito A, ―Paskettkote ki genespritetansanmbaybonrezilta,donk si geninite lide 

kolektifsaappemetynpeyidevlope e devlopmanapfetnantt vil kapvinbay vi nanpeyian e nantt vil yo‖ . 

33
Citação original do sujeito A, ―Yongwoprogramkote leta ayisyenakpeyizanyoaptravayansanm, 

baryèekonomikkontenpòtasyonproduitnougenyenyo, envestinanyonagrikiltimodèn‖.  
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sujeitos da pesquisa são haitianos residentes no Brasil que tiveram laços diretos com as 

associações no Haiti e que conseguem interligar e inter-relacionar a lógica de ação coletiva. 

Segundo os dados, os sujeitos mencionados mantêm um percurso constante em outras 

associações fora do seu país origem. E em suas palavras, ressaltam a importância de o Haiti 

―ter consciência que um presidente ou os congressistas não vão poder resolver todos os 

problemas, um pouco de paciência com os políticos vai ajudar nesse processo. Precisamos 

parar de destruir, quebrar as coisas, queimar instituições quando se trata de um problema 

política porque a violência não vai resolver nada” (SUJEITO A). 

O sujeito C reforça essa ideia ao dizer que ―acho que só em colaboração podemos 

alcançar algum tipo de desenvolvimento”
34

 (tradução Nossa). Quando foi perguntado ao 

sujeito C sobre esperança na percepção, ele não hesitou em dizer que “não podemos esperar 

que um governante apenas vai solucionar nossos problemas sem que não tomamos a decisão 

de ajudar a governar, dar a real importância a nosso lema l‟union fait la force‟‟ e 

„‟menanpilchaypalou‟‟
35

(SUJEITO A, SUJEITO C). 

Para concluir esta seção, apresenta-se alguns trechos das entrevistas com esses sujeitos 

que chamaram a atenção e que merecem ser destacados aqui e traduzidas para o português:   

1. Em um país como o Haiti, onde não há políticas públicas, acho que só em 

colaboração podemos alcançar algum tipo de desenvolvimento, sendo assim podemos 

encontrar algumas soluções
36

. (tradução Nossa) 

2. Neste mundo moderno, os desafios são muitos, temos uma saída única, que é 

uma saída coletiva, ou ficamos sempre onde estamos
37

. (tradução Nossa) 

3. Porque o espírito de unidade permite excelentes resultados, então se houver 

unidade a partir do coletivo, isto permitirá o avanço e o desenvolvimento de um país ou uma 

cidade
38

. (tradução Nossa) 

                                                           
34

 Citação original do sujeito C[...] se selmannantetkolenoukapabarivefekekdevlopman[...]  
35

 É um dos provérbios mais antigos do Haiti que significa com muitas mãos o trabalho é leve. 
36

 Citação original do sujeito C, ―nanyonpeyitankouAyitikotepagenpyespolitikpiblikmwpanse se 

selmannantetkolenoukapabarivefekekdevlopmannankonbitselmannoukajwennkeksolisyon‖. 
37

 Citação original do sujeito B, ―Nanmondmodènsa, defiyoanpil, nougenyonselsoti, yonsotikolektif, 

oubyennoutoujouretekotenouye a‖. 
38

 Citação original do sujeito A, ―Paskettkote ki genespritetansanmbaybonrezilta,donk si geninite lide 

kolektifsaappemetynpeyidevlope e devlopmanapfetnantt vil kapvinbay vi nanpeyian e nantt vil yo‖ . 
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De fato, as colocações dos haitianos entrevistados permitem retomar com clareza os 

pensamentos do Mancur Oslon acerca da teoria da ação coletiva, ao mesmo tempo em que 

evidenciam as preocupações dos haitianos com o desenvolvimento econômico do país e 

compreendem que é possível desenvolver a cidade de Jacmel por meio da cooperação, 

tratando o coletivo como uma das saídas para a crise haitiana daquela cidade e do país como 

um todo.  

As preocupações manifestadas pelos entrevistados transbordam as questões de 

desenvolvimento econômico do Haiti e permitem entrever problemas que antecedem a 

questão da economia, como as decisões tomadas a partir da estrutura política, que não têm 

efeitos positivos há gerações, em especial, porque são marcadas por interesse pessoais e pelo 

egoísmo, que se tornou um entrave no progresso de qualquer sociedade há séculos. Sobre isso 

Olson (1999) destaca que a natureza do ser humano impede a construção do coletivo 

impedindo a evolução. 

Os sujeitos entrevistados neste trabalho demostram claramente suas preocupações com 

as ações dos governantes da cidade Jacmel e do seu país, bem como com a eficiência dos 

trabalhos que poderiam ser realizados quando se prioriza a ação coletiva, aspecto que poderia 

refletir imediatamente sobre a cidade. A probabilidade e possiblidade de alta taxa de sucesso 

por meio do coletivo ajudaria as populações como as do Jacmel nos campos educacional, 

político, econômico e social, pois permitiriam construir um debate acerca da diminuição da 

desigualdade e trabalhar para um futuro melhor, usando cooperativas e associações como 

pilares. Sendo assim, a próxima seção tratará dos resultados e das últimas considerações deste 

trabalho.  

4. Considerações Finais 

A partir da análise das falas de cada um dos três entrevistados os resultados da 

pesquisa, pode-se afirmar que todos sugerem a ação coletiva, a agricultura familiar e as 

cooperativas como caminhos e soluções aos problemas de desenvolvimento econômico da 

cidade de Jacmel, no Haiti.  

Os dados sugerem a necessidade trabalho em conjunto, mesmo com as adversidades e 

barreiras que possam surgir, porque esse é o caminho mais propício para diminuir a fome e 

pobreza na cidade. Para garantir a união entre povo, a ação coletiva e o crescimento da 

agricultura são formas de sair da pobreza, mas isso deve ser conduzido por meio de ação 
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coletiva, aspecto que se buscou evidenciar neste trabalho ao tentar descobrir a percepção dos 

haitianos sobre temas como solidariedade, coletividade e cooperativismo. Notou-se que, 

mesmo com os últimos acontecimentos, eles acreditam que o país pode sair da miséria e que 

há esperança. 

Advoga-se que para melhorar a agricultura no Haiti é preciso investimentos para dar 

tranquilidade aos produtores, bem como fornecimento e acessibilidade a crédito rural para 

impulsionar a produção, visto que a cidade é muito castigada por tormentas tropicais e 

furações que normalmente destroem a produção agrícola. Foi possível identificar a relevância 

de que esse processo seja marcado pela confiança entre as partes, no intuito de agregar renda à 

família, melhorar a economia, corroborando o conceito de ação coletiva. Percebe-se também, 

que os haitianos possuem uma forte vontade de coletividade e acreditam na união entre o 

povo para diminuir a pobreza. 

Recomenda-se, no caso de Jacmel, um plano tecnológico para o meio rural com intuito 

de ajudar a preservar o meio ambiente e a construção de um sistema de captação de água e 

distribuição para o meio rural, bem como, a diminuição de produtos importados que são 

normalmente de produção nacional, incentivando os agricultores a implementar sistemas de 

agroecologia a fim de proteger o solo, educar a população e diminuir desperdícios no contexto 

geral. 
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Área Temática 6: Cooperativismo, Economia Solidária e Gestão de Empreendimentos 

Modalidade: Artigo Científico 

 
Resumo – As mulheres sempre foram subordinadas as vontades dos homens e tratadas como seres 

inferiores, tanto que, por muito anos, nem ao menos eram reconhecidas como sujeito de direitos. No 

entanto, após muitas lutas, o reconhecimento dos direitos das mulheres e da importância do trabalho 

destas vem ganhando força. Em relação a economia solidária, por sua vez, se destaca como nova 

forma de economia em razão de que envolve todos os sujeitos do processo, cuja efetividade pode 

aumentar quando utilizada em cadeias curtas de comercialização. A presente pesquisa objetivou 

analisar a participação das feirantes da Associação Feira de Marechal Cândido Rondon/PR na 

produção, na organização da família, na sua participação na feira e na comunidade geral. Assim, 

seanalisa como a economia solidária praticada em cadeias curtas, pode contribuir para a diminuição 

das desigualdades entre homens e mulheres. A pesquisa realizou-se por meio de uma revisão 

bibliográfica, bem como com o levantamento de dados empíricos por meio de entrevistas 

semiestruturadas, com abordagem qualitativa. Os dados demonstraram que as mulheres feirantes 

participam integralmente do processo produtivo nas propriedades exploradas, ocupam e dividem 

espaços com os homens na produção, bem como na realização e administração da Feira de Produtores 

Rurais de Marechal Cândido Rondon/PR.  Porém, no que diz respeito as tarefas domésticas, estas, 

ainda, são realizadas exclusivamente pelas mulheres. A pesquisa também demonstrou que as mulheres 

possuem grande preocupação com a qualidade dos produtos comercializados na feira, com o meio 

ambiente em geral e que realizam várias práticas de sustentabilidade. Assim, observa-se que a venda 

de produtos das famílias de agricultores familiares nas modalidades de comercialização das cadeias 

curtas permitem uma maior valorização das atividades das mulheres e respeito à estas. No entanto, 

ainda é preciso percorrer um longo caminho na busca pela igualdade entre homens e mulheres.  

 
Palavras-Chave: Mulheres, Empoderamento, Cadeias Curtas,Feira. 

 
Abstract - Women have always been subordinate to the will of men and treated as inferior beings, so 

much so that, for many years, they were not even recognized as a subject of rights. However, after 

many struggles, the recognition of women's rights and the importance of women's work is gaining 

strength. In relation to the solidarity economy, in turn, it stands out as a new form of economy because 

it involves all the subjects of the process, whose effectiveness can increase when used in short 

marketing chains. The present research aimed to analyze the participation of marketers from the Feira 

de MarechalCândidoRondon / PR association in the production, in the family organization, in their 

participation in the fair and in the general community. Thus, it is analyzed how the solidarity economy 

practiced in short chains, can contribute to the reduction of inequalities between men and women. The 

research was carried out through a bibliographic review, as well as the survey of empirical data 
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through semi-structured interviews, with a qualitative approach. The data showed that women market 

participants participate fully in the productive process in the properties explored, occupy and share 

spaces with men in production, as well as in the realization and administration of the Fair of Rural 

Producers of MarechalCândidoRondon / PR. However, with regard to domestic chores, these are still 

performed exclusively by women. The survey also showed that women are very concerned with the 

quality of products sold at the fair, with the environment in general and that they carry out various 

sustainability practices. Thus, it is observed that the sale of products from the families of family 

farmers in the modalities of marketing the short chains allows a greater appreciation of the activities of 

women and respect for them. However, there is still a long way to go in the quest for equality between 

men and women. 

 
Key words: Women, Empowerment, Short Chains. Fair. 

 

1. Introdução 

Ao longo da história da humanidade as mulheres sempre foram tratadas de modo 

desigual em relação aos homens. Tal situação culminou com uma série de injustiças e 

desrespeito aos direitos das mulheres (KRAMER; SPRENGER, 2007). 

O trabalho das mulheres nunca foi suficientemente valorizado e até os dias atuais 

encontram grandes dificuldades para terem o reconhecimento de suas funções 

(HERNANDEZ, 2009). 

Muitos autores, como SAGGIN e ALVES (2019) e SPECHT (2009),COSTA (1998), 

FALCÃO e ALMEIDA (2003), explicam que atividades que exigem cooperação entre 

diversas pessoas, especialmente pessoas do sexo feminino e masculino, como o caso da 

agriculturafamiliar, poderiam contribuir para a diminuição de tais desigualdades.  

Em vista disto, o presente trabalho visa analisar o modo como as mulheres participam 

das atividades no estabelecimento familiar tanto no processo produtivo e nas atividades 

domésticas quanto fora do estabelecimento familiar. 

As mulheres participantes desse estudo fazem parte do quadro social da Associação 

Feira do Produtor Rural de Marechal Cândido Rondon/PR. Fundada há mais de 25 anos e está 

localizada no Município de Marechal Cândido Rondon/PR pertencente a Mesorregião 

Geográfica Oeste Paranaense e na Microrregião de Toledo (IBGE, 2020).  

De acordo com as entrevistas realizadas para elaboração do presente trabalho, os dias 

de funcionamento da feira são terça-feira e sexta-feira com início às 17h15min, porém, em 

razão da COVID-19, os horários foram alterados e o início ocorre as 16h30min.  Os Produtos 

comercializados são: verduras, frutas, panificação, defumados, embutidos, derivados de leite, 

mel, peixe e flores. 
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De acordo com o presidente da Associação, a feira contem 23 bancas as quais são 

ocupadas pelos feirantes, destes apenas 5 são homens, todas as demais bancas são ocupadas 

por mulheres.A feira é realizada em um prédio alugado pela Associação. 

Apesar de a maioria dos feirantes não ter a certificação de produtos orgânicos, desde a 

sua constituição, segundo o presidente atual, buscou-se autorizar o ingresso apenas de 

produtores que realizam a produção sem uso de insumos sintéticos e, em caso de necessidade, 

que façam o uso da quantidade mínima possível, como é o caso da Entrevista III, feirante 

produtora de morangos, a qual relatou que necessita usar adubos sintéticos, mas que o faz em 

proporções baixíssimas, pois o cliente da feira é considerado como amigo da família.  

As entrevistas permitiram verificar que a feira é um espaço de comercialização dos 

produtos oriundos dos agricultores familiares. A cadeia curta face-a-face vem garantindo 

condições de dignidade a estes, os quais estão muito satisfeitos com os resultados obtidos, 

bem como que se trata de uma cadeia curta de comercialização e utiliza-se da economia 

solidária para realizar suas atividades e produção de seus resultados.  

Para elaboração do presente trabalho realizou-se pesquisa bibliográfica, bem como 

foram aplicados questionários semiestruturados para obtenção dos resultados, conforme será 

apresentado em tópico próprio. 

 

2. Metodologia 

Ao analisar a finalidade de uma pesquisa, Antônio Carlos Gil observa que ―uma 

pesquisa tem por finalidade decorrer de razões de ordem intelectual, quando baseadas no 

desejo de conhecer pela simples satisfação para agir‖. (GIL, 2010.p.42) 

Inicialmente, a fonte utilizada foi bibliográfica, e baseou-se em periódicos, notícias, 

meios eletrônicos e especificamente doutrinas. Caracteriza-se por ser uma pesquisa realizada 

a partir de material já elaborado. 

Além disto, para obtenção de parte dos dados foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas, com amostras não probabilísticas, pois foram entrevistadas 05 famílias que 

produzem diversos produtos e de diversas formas, bem como o presidente da feira, os quais 

foram selecionados de acordo com requisitos preestabelecidos em razão de que não havia a 

intenção de representatividade da população (SAMPIERI, COLLADO, LUCIO, 2014), pois 

normalmente não é possível incluir amostras representativas em razão da natureza das 

observações e das situações estudadas (HAIR JÚNIOR et al., 2005). 
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As entrevistas foram realizadas com objetivo de conhecer e analisar as dimensões e 

variáveis. A primeira dimensão objeto das entrevistas foi a participação da mulher na unidade 

de produção no estabelecimento familiar, nesta dimensão foram questionadas sobre as 

seguintes variáveis: a) Participação no planejamento (incluindo a tomada de decisão); b) 

Atividades em que participa ou desenvolve; c) Atividades realizadas em 

associação/cooperação com outras famílias; d) Práticas inovadoras e de preservação ambiental 

ou sustentabilidade. 

A segunda dimensão visou compreender a mulher na vida familiar, com as seguintes 

variáveis: a) Tarefas de limpeza e manutenção da casa; b) Alimentação da família; c) Na 

realização de práticas de inovação e sustentabilidade; d) Nas decisões sobre como administrar 

os bens da família.  

Além destas, foi objeto de questionário a terceira dimensão em relação a mulher na 

Associação da Feira do Produtor Rural de Marechal Cândido Rondon/PR e nos os 

espaços/dinâmicas externas ao estabelecimento familiar, com as seguintes variáveis: a) 

Participação da diretoria da Associação da Feira do Produtor Rural; b) Participação das 

decisões da Associação da Feira do Produtor Rural; c) Participação nas atividades da feira; d) 

Em outros espaços/dinâmicas; f) Práticas de preservação ambiental e/ou de sustentabilidade.  

A utilização da abordagem metodológica qualitativa possibilita compreender a 

interação de certas variáveis (quadro acima), compreender e classificar processos dinâmicos 

experimentados por grupos sociais, no caso os participantes da feira objeto da pesquisa, bem 

como a interpretação das particularidades dos comportamentos e/ou atos dos indivíduos 

(OLIVEIRA, 2006). 

Portanto, o presente trabalho utilizará dos métodos acima descritos, a fim de 

possibilitar a compreensão do tema proposto e dos resultados obtidos.  

 

3. Resultados/Discussões 

Para melhor apresentação dos resultados e discussões contidas no presente artigo, 

énecessárioque primeiramente seja dissertado sobre o embasamento teórico utilizado, para 

posteriormente ser apresentado o resultado da pesquisa de campo. Assim, serão abordadas 

questões teóricas sobre a mulher e sobre as cadeias curtas e, posteriormente, apresentação dos 

resultados da pesquisa de campo.  

 

3.1. A mulher na sociedade em geral 
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É de conhecimento público e notório que, ao longo da história da humanidade, as 

mulheres sempre foram exploradas, subjugadas e dominadas por serem, supostamente, seres 

frágeis e desprovidos de conhecimento, tanto que por um longo período nem ao menos eram 

consideras sujeito de direito (KRAMER; SPRENGER, 2007).  

O patriarcalismo é a base que formou as sociedades contemporâneas e se caracteriza 

para subordinação da mulher em relação ao homem, com o homem exercendo sua autoridade 

sobre a mulher. Para isto as organizações sociais, de produção, políticas e pessoais são 

marcadas pela dominação e violência contra a mulher. A origem desta dominação e violência 

em relação as mulher é, efetivamente, o patriarcalismo(CASTELLS, 1999).  

É preciso frisar que desde sempre existem de relações de gênero marcadas por uma 

hierarquia dos homens sobre as mulheres e por uma divisão de desigual do trabalho embasada 

no gênero, enquanto as mulheres são responsáveis por atividades menos valorizadas, como 

reprodução, cuidados com a família e tarefas domésticas, os homens se responsabilizam pela 

produção e atividades realizadas na vida pública, ambas muito mais valorizadas na vida 

social. (ARAÚJO; SCALON, 2005). 

Neste sentido KERGOAT (2009) salienta que os trabalhos são divididos em trabalhos 

de homens e trabalhos de mulheres, sendo que, com base princípio de hierarquização, o 

trabalho do homem tem mais valor do que o trabalho da mulher. 

Em razão disto, o trabalho das mulheres sempre recebeu tratamento inferior ao 

realizado pelos homens. Na agricultura familiar a situação não é diferente, pois nela as 

mulheres trabalham muito e recebem pouco reconhecimento. As mulheres agricultoras 

brasileiras são vistas como ajudantes no trabalho realizado pelos homens e estes são 

reconhecidos como produtores rurais, enquanto aos homens é reconhecido todo o trabalho 

intelectual e produtivo o trabalho da mulher é visto apenas como pertencente ao mundo 

doméstico (BRASIL, 2012). Neste sentido:  

 

No contexto institucional (a Família ou o Estado), as relações de gênero são os 

aspectos das relações sociais que criam e reproduzem diferenças na posição social 

entre mulheres e homens, em relação a processos e resultados institucionais. Ainda 

que essas instituições possam funcionar com suas diferentes ideologias e seus 

próprios procedimentos, elas compartilham certas normas e pressupostos comuns, 

que levam a criar e reforçar as desigualdades sociais (HERNANDEZ, 2009, p. 50). 

 

A incorporação da mulher na força de trabalho remunerado ocasionouo aumento das 

possibilidades de reinvindicações em relação ao homem, diminuindo a dominação destes. Em 
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contrapartida houve um aumento nas atividades das mulheres tanto para o trabalho 

remunerado quanto em relação a família e atividades do lar.  (CASTELLS, 1999). 

Em razão da inserção na força de trabalho remunerada, passaram a deter poder 

aquisitivo e contribuem para o orçamento da família, o que culmina com o aumento do 

desempenhodo papel de provedoras da família (COSTA, 1998). 

Segundo MACEDO FILHO e REGINO (2006, p. 3)―O movimento de mulheres tem 

conseguido romper a condição dereceptoras passivas, levando para o espaço público 

discussões antes vistas comoinferiorizadas e encaradas negativamente como de competência 

doméstica‖.  

Extinguir as desigualdades entre homens e mulheres exige uma ampliação do acesso 

das mulheres a terra, crédito e ao poder, no entanto isto só será possível por meio do processo 

de empoderamento da mulher (DEERE eLEÓN, 2002). 

O conhecimento também tem papel importante na redução das desigualdades entre 

homens e mulheres, já que ―a apropriação do conhecimentogera criticidade, amplia 

horizontes, traz independência‖ (OLIVEIRA, 2005, p. 166). 

O conhecimento, por meio do empoderamento feminino, faz com que a mulher tome 

decisões que venham de encontro com a sustentabilidade, assuma os riscos inerentes a 

atividade ambiental desenvolvida em suas propriedades rurais, na finalidade de garantir o 

sustento de sua família, tirando do meio rural somente o necessário, de forma equilibrada e 

consciente, em contraponto com a ideia colonial de exploração ilimitada e desrespeitosa. As 

mulheres possuem um ponto de encontro e proximidade com o meio ambiente natural em 

razão de que têm cuidados com a vida (ANGELIN, 2006). 

Já em relação ao conceito de empoderamento, este tem suas origens na Reforma 

Protestante e também na luta pelos direitos civis ocorridanos anos 1960. A emancipação das 

mulheres adentra ao Brasil nos anos 1970, embasada nosmovimentos feministas e de negros. 

Com a utilização do empoderamento houve inserção da mulher nas perspectivas intelectuais, 

políticas e de intervençãona realidade, ou seja, em variados campos do conhecimento 

(HOROCHOVSKI E MEIRELLES, 2007).  

A maior parte dos países latino-americanos a maioria adotou, nos últimos anos, 

legislações que preveem igualdade entre os gêneros, bem como que as atividades, finanças e 

administração da família deve ser realizada em conjunto pelos homens e mulheres  (DEERE e 

LEÓN,2002). 
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No Brasil, a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), trouxe a previsão de 

igualdade entre homens e mulheres ao prever no art. 5º, inciso I que ―homens e mulheres são 

iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição‖.  

Além disto, a Constituição Federal passou a prever aposentadoria para mulheres 

urbanas e rurais, benefícios trabalhistas e o art. 226, §1º, da Constituição Federal (BRASIL, 

1998), prevê que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 

igualmente pelo homem e pela mulher. 

A legislação previdenciária rural foi aprovada em 1990, em 1993 as mulheres 

trabalhadoras rurais passaram a ter direito a salário-maternidade e, posteriormente, quando 

têmum(a) filho(a), as mulheres trabalhadoras rurais passaram a receber umbenefício no valor 

de um salário-mínimo mensal, pelo período de 120 dias. Depois da constituição de 1988 (...) 

as mulheres trabalhadoras rurais passaram a ter direito àaposentadoria por idade, a partir dos 

55 anos, independentementede o cônjuge já ser beneficiário ou não, ou receberem pensão 

porfalecimento do cônjuge (BRUMER, 2002, p. 58). 

Em razão do acima dissertado, a presente pesquisa visa realizar a análise do trabalho 

das mulheres participantes da Feira do Produtor de Marechal Cândido/PR, a fim de verificar 

se no espaço da feira há uma diminuição das desigualdades entre homens e mulheres.  

 

3.2. Ascadeias curtas  

A sociedade passou a necessitar da inserção do aparelho produtivo para sobreviver, o 

que fez com que o mecanismo de mercado fosse determinante para a vida do corpo social 

(POLANYI, 1977). De acordo com Polanyi, a mudança da economia para uma economia de 

mercado fez com que a motivação da sociedade para produção fosse o lucro e não mais a 

subsistência, isto significa um sistema de mercado, o qual deve manter-se sem interferências 

externas, ou seja, é autorregulável.  

No que diz respeito ao conceito de mercado SANDRONI (1999, p. 378), explica que o 

termo significa ―um grupo de compradores e vendedores que estão em contato 

suficientemente próximo para que as trocas entre eles afetem as condições de compra e venda 

dos demais‖. Já para PLEIN (2012), a Sociologia Econômica é a mais adequada para fornecer 

o conceito de mercado, pois analisa os mercados como construções sociais em razão de que 

são instituídos e organizados socialmente. Na sociologia econômica clássica de Durkheim e 

Weber, a relação mercantil é uma relação social, ―[...] uma vez que o ator econômico deve 
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levar em conta não somente o comportamento dos outros atores econômicos, mas também, de 

maneira geral, o contexto sócio-político‖ (RAUD-MATTEDI, 2005). 

Existem diversas classificações acerca dos mercados, mas para o trabalho em 

discussão será realizada a análise em relação aos mercados com circuitos curtos de 

comercialização, os quais possuem características próprias.   

Nas últimas décadas, os agricultores familiares vivenciam uma diversidade de 

pressões políticas, de afirmação (amadurecimento) institucional, de transformações 

tecnológicas e de profundas mudanças nas formas de intermediação entre a produção familiar 

e o mercado (NIEDERLE, 2009).   

As cadeias curtas agroalimentares emergem e se desenvolvem, pois expressam a 

socialização da agricultura familiar com a dinâmica local do desenvolvimento, remetendo a 

formas de interação dos agricultores familiares com o mercado que se expressam na 

proximidade entre produtores e consumidores (SCARABELOT; SCHNEIDER, 2012). Entre 

os agricultores familiares aqueles com a racionalidade moderna ―em transição‖ e com 

racionalidade moderna ―não convencional‖ desenvolvem estratégias produtivas a partir das 

cadeias agroalimentares curtas (mercado alternativo) (BASSO, 2013). Importante mencionar 

que os agricultores com racionalidade ―em transição‖ também interagem no mercado a partir 

das cadeias agroalimentares longas (mercado convencional), variando de importância, entre 

uma e outra, de acordo com o projeto produtivo do estabelecimento familiar.   

Neste enfoque, os circuitos de proximidade ou curtos possibilitam contato entre o 

produtor e o consumidor, o que permite a manutenção da reciprocidade entre a coabitação e a 

troca durante o processo de comercialização dos produtos (SABOURIN, 2013).  

Além disto CORDEIRO (2014) destaca que neste caso é um espaço que transcende a 

simples troca comercial, possibilitando o intercâmbio cultural e aprendizagem coletiva entre 

os universos urbano e rural.  

As feiras livres, venda nas propriedades, lojas de agricultores, mercados dos 

agricultores, vendas de porta em porta, colheita direta nas propriedades pelos consumidores, 

comércio eletrônico, grupos de consumidores coletivos caracterizam-se exemplos de cadeias 

curtas (GAZOLLA e SCHNEIDER, 2017) 

De acordo com SCARABELOT e SCHNEIDER (2012, citando Marsden et al. 2000) 

existem três tipos principais de cadeias curtas: as de face-a-face; de proximidade espacial e 

espacialmente estendida. Elas também podem ser classificadas por critérios de qualidade, em 

regionais/artesanais e ecológicas-naturais. As cadeias ‗face a face‘ caracterizam-se pelas 
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vendas diretas do produtor ao consumidor por meio de feiras, vendas a domicílio, casa 

coloniais e rotas de turismo. A cadeia curta de proximidade espacial está muito associada a 

um saber fazer tradicional, vinculado ou não a algum atributo do local. Nesse, o comércio 

ocorre por meio das vendas a varejistas locais, restaurantes, vendas institucionais, mercados 

regionais, casas coloniais e eventos nos municípios.   

No contexto da globalização as cadeias agroalimentares curtas passam a alcançar 

maior relevância. Elas surgem como alternativa diante da questão do aumento dos custos de 

produção dada à trajetória tecnológica dominante assumida pelos agricultores, que se 

percebem em situação de queda de renda agrícola (PLOEG, 2008) e de vulnerabilidade 

quanto à reprodução social (BASSO, 2013). Também, a emergência das cadeias curtas está 

associada aos importantes movimentos de mudanças em toda sociedade no que diz respeito 

aos padrões alimentares.  

Diante das mudanças no padrão de consumo da população, os agricultores familiares 

podem ocupar um espaço importante deste mercado que se amplia por meio das cadeias 

agroalimentares curtas. Esta realidade que vem sendo desejada tanto por agricultores 

familiares do tipo ―em transição‖ quanto do tipo ―não convencional‖ (BASSO, 2013), 

objetivando a sustentabilidade social, encontra-se em conexão com os interesses dos 

consumidores por uma alimentação com qualidade diferenciada. Estes mercados de cadeias 

curtas ―possuem a capacidade de ressocializar ou [...] reespacializar o alimento, permitindo ao 

consumidor fazer julgamento de valor‖. (MARSDEN et al., 2000, p.425).  

A abordagem adotada para fundamentar o processo de construção de cadeias 

agroalimentares curtas encontra sentido na medida que os atores sociais consideram a 

necessidade de incorporar ao processo de desenvolvimento rural questões, dentre outras, 

como a pluriatividade e novas funções para a agricultura e para o espaço rural.  

Neste enfoque, as cadeias curtas de abastecimento alimentar tornam-se então 

elementos necessários do desenvolvimento rural, pois agregam valores aos sistemas locais de 

produção, bem como utilizam-se da economia solidária para trazer inovações nas relações de 

mercado (RENTING et al., 2017). A Economia solidária é uma ―nova economia‖, pois retoma 

algumas características da tradição de luta do movimento operário e sindical contra a miséria, 

constitui organizações mais militantes, porém também mais frágeis em certos casos. 

(MOTCHANE, 2003, p. 3). 

A economia solidária tem papel importante para diminuição das desigualdades de 

gênero, com base na utilização de recursos variados, objetivando a prioridade nas 
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necessidades humanas, e na constituição de espaços de proximidade garantidos, 

especialmente, pelas atividades dedicadas das mulheres (SPECHT, 2009). 

Segundo destacam SAGGIN e ALVES (2019)o cooperativismo desde seu surgimento 

busca proporcionar odesenvolvimento e a autonomia dos envolvidos, e, por isto, possui 

fundamental importância para que a mulher tenha visibilidade, e ―juntamente com a economia 

solidária busca a não divisão sexual de trabalho, possibilitando que a mulher também seja 

dona da produção, proporcionando suaautonomia econômica.‖ (SAGGIN; ALVES, 2019, P. 

32).  

Deste modo, a economia solidária, por meio das cadeias curtas, propicia o 

desenvolvimento, facilitando a circulação das mercadorias produzidas pelos produtores em 

econômica familiar e contribui sobremaneira para a diminuição das desigualdades entre 

homens e mulheres. 

3.3.  Análise dos Resultados Obtidos Por Meio da Pesquisa de Campo 

Após a contextualização teórica, no presente item será realizada a análise acerca das 

entrevistas realizadas com as feirantes e com o presidente da Feira, a fim de explorar as 

respostas quanto as três dimensões questionadas e cada uma das variáveis exploradas. 

 

3.3.1. A Mulher na Unidade de Produção no Estabelecimento Familiar 

O papel das mulheres esteve, durante séculos, somente ligado aos afazeres do lar e dos 

cuidados com a família, enquanto ao homem era atribuído o papel de trabalhador e provedor 

da família, proprietário das terras e dominador da mulher, conforme supra dissertado.  

Neste sentido, DEEREe LEÓN(2002, p. 27) frisam que ―até o início do século XX, um 

dos principais fatores que limitavam aposse da propriedade por parte da mulher era a natureza 

restrita dosdireitos de propriedade da mulher casada. ‖ 

Em clara situação de desenvolvimento de tais limitações, nas entrevistas estruturadas 

com as famílias participantes da Feira do Produtor Rural de Marechal Cândido Rondon/PR,foi 

possível verificar que em todos os casos as mulheres são consideradas sócias das terras, 

participam ativamente no planejamento das atividades da família, incluindo processos 

decisórios desde o início das atividades, como por exemplo de quais produtos ou culturas 

serão introduzidos na produção da família, como serão destinados os recursos financeiros, 

quais serão os procedimentos adotados na produção.  
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No caso das entrevistadas III e IVa participação na feira e toda a tomada de decisões 

são de competência única e exclusiva das mulheres, pois é a forma que elas conseguiram 

conquistar a independência financeira, o que culmina com a diminuição na subordinação aos 

homens (CASTELLS, 1999). 

O processo de produção e processamento dos produtos para a feira é realizado por 

todos os membros da família, sendo que as atividades são divididas de acordo com a 

demanda, mas todos participam tanto da produção, processamento ou embalagem dos 

produtos para a comercialização. Homens e mulheres contribuem com o processo integral da 

produção e comercialização.  

Nestas situações das entrevistas verificou-se que se referem a efetiva agricultura 

familiar, pois a gestão, a propriedade e a maior parte do trabalho vêm de pessoas que possuem 

laços de sangue ou de casamento (ABRAMOVAY, 1997). Em todas as entrevistas realizadas 

observou-se que havia efetiva participação das mulheres na produção, bem como pouca 

utilização mão de obra externa.  

Com isto, passam a ser provedoras do sustento da família e, consequentemente, 

passam a ter mais igualdade em relação aos homens (COSTA, 1998).  FALCÃO e ALMEIDA 

(2003, p. 4), salientam ―quepresenciamos é uma mudança no padrão de vida societária, que 

vem invadindo azona rural onde muitas vezes, são elas, as mulheres, que sustentam 

unicamente afamília.‖ 

No entanto, em relação a associação com outras famílias para a produção,somente na 

Entrevista II houverelato de que na produção conta com a colaboração de outra feirante e 

vice-versa, colaboração esta que refere-se a troca de mão-de-obra.  

Em relação as práticas inovadoras, de preservação ambiental e sustentabilidade 

verificou-se que as mulheres estão em constante busca por criar práticas que objetivam a 

preservação do meio ambiente, bem como que possuem uma relação de respeito com a terra e 

com os recursos naturais que originam os produtos.  

Em algumas propriedades se verificou o uso de restos de plantas para adubação da 

terra, a fim de não utilizar adubos químicos, e, mesmo aqueles feirantes que utilizam-se de 

adubos ou agrotóxicos sintéticos utilizam-se somente quando não há sucesso com práticas que 

protejam o meio ambiente. Uma frase comum em todos os entrevistados, especialmente das 

mulheres: precisamos produzir produtos de qualidade para nosso cliente, pois ele não é cliente 

ele é amigo... e senão respeitarmos o meio ambiente ele não nos possibilita produzir nada.  
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As entrevistas, todas elas, demonstram práticas como exclusão quase que completa do 

uso de fertilizantes ou pesticidas sintéticos, respeito as matas e rios, integração entre os 

animais e os produtos para a feira, utilização de reservatório de água para irrigação e ao 

mesmo tempo produção de peixes, reutilização dos produtos como adubos, coleta de lixo 

reciclável por meio de parceira direta entre os produtores e os catadores, pois o poder público 

não possibilitou condições desta coleta.   

As mulheres participam, de modo efetivo, na realização de práticas de sustentabilidade 

e preservação. Tal fato ocorre em razão de que são as mais atingidas por danos ambientais, 

pois estão na frente das famílias, em uma situação de vulnerabilidade (BONEWIT, 2015 apud 

MOURO, 2017).  

Além disto, a mulher possui grande relevância na transição para agricultura orgânica, 

bem como na realização de práticas que preservem o meio ambiente e gerem desenvolvimento 

sustentável ante as práticas de relação respeitosa com meio ambiente e, inclusive de guarda de 

sementes (KARAM, 2004).  

Tal situação ficou amplamente demonstrada pela pesquisa realizada com os feirantes 

em razão de que as mulheres foram responsáveis pela implantação de práticas sustentáveis e 

de preservação, assim como se referem a produção com integração e respeito a natureza, na 

busca por produzir produtos de qualidade e sem deteriorar o espaço natural.  

As condutas realizadas pelos entrevistados, especialmente as mulheres, objetivam 

desenvolvimento sustentável, pois, segundo BOFF (2015, p. 43), ―para ser sustentável o 

desenvolvimento deve ser economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente 

correto‖. Neste sentido, o desenvolvimento sustentável no âmbito rural visa à melhoria do bem-

estar das populações rurais, com o objetivo final desse desenvolvimento. (SCHEIDER, 2004, p. 

88). 

De acordo com as respostas obtidas foi possível verificar que a feira é a renda que 

possibilita um maior conforto, saúde e condições de vida melhores para os produtores. Em 

todos os casos entrevistados existem outras atividades desenvolvidas paralelamente à feira, 

mas a feira possibilitou melhores condições e bem-estar para os produtores.  

 

3.3.2. A Mulher na Vida Familiar  

Ao analisar como a mulher exerce suas funções na vida familiar foi possível verificar 

que quanto as tarefas de limpeza e manutenção da casa contam com auxílio mínimos dos 

membros do sexo masculino, sendo que a responsabilidade por tais situações é da esposa/mãe 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém(PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará – Brasil 

 

1263 

com auxílio das filhas mulheres, quando possuem filhas mulheres, o que é consequência do 

patriarcado em que às mulheres cabia o serviços domésticos e ao homem o trabalho e as 

relações sociais (ARAÚJO; SCALON, 2005).  

A parte da limpeza externa é normalmente dividida entre os membros da família 

independentemente do gênero, porém cuidados com roupas e limpeza interna da casa não. A 

alimentação da família as tarefas são realizadas em maior proporção pelas mulheres, as quais 

alegam ser ―ajudadas‖ por maridos e filhos do sexo masculino.  

As respostas obtidas na presente pesquisas estão em consonância com o fato de que as 

mulheres são exploradas, subjugadas e dominadas desde os primórdios quando não eram 

consideras sujeito de direito, eram tratadas como seres frágeis e desprovidos de conhecimento 

(KRAMER; SPRENGER, 2007), e, por isto, às mulheres eram atribuídas às tarefas do lar 

apenas. Neste sentido, sempre couberam à mulher os cuidados com a casa, alimentação de 

toda a família, cuidado com animais, economizar, costurar roupas para não haver gastos com 

a compra de roupas novas, cuidar da saúde dos familiares (LUSA; FREITAS; 2017). 

Tal situação acabou por gerar uma simbiose entre a mulher e a natureza, pois, 

conforme destaca ANGELIN (2006), a natureza é vista como ambiente de vivências e 

preservação da vida e também em razão de que a relação entre a mulher e a natureza foi 

utilizada como um embasamento biológico para o exercício de relações de poder e opressão 

das mulheres.  

E mais, em razão de tal fato as mulheres possuem e desenvolveram um ponto de 

encontro com a natureza, pois realizam os cuidados com a vida da família e os papeis 

exercidos pelas mulheres as aproximam de eventos que envolvem a natureza (ANGELIN, 

2006).  

A relação das mulheres com a natureza, assim como a realização de práticas de 

respeito e preservação, criação de inovações que buscam a sustentabilidade também ficaram 

claras na pesquisa realizada.  

No diz respeito as decisões sobre a administração do patrimônio da família, constatou-

se que as mulheres têm efetiva participação, pois entre os entrevistados as decisões referentes 

a administração da família são divididas entre a família toda ou são realizadas exclusivamente 

pelas mulheres. A participação ocorre por meio de diálogos, de pesquisas de preços e de 

soluções conjuntas pelos membros da família, especialmente marido e esposa.  Tal situação se 

deve ao fato de que as mulheres passaram a prover o sustento da família, o que diminui sua 

dominação e submissão em relação aos homens, conforme supra dissertado 
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Tal situação é uma situação que é contrária ao que aconteceu ao longo da história, pois 

―na antiguidade, a atribuição das tarefas domésticas exclusivamente as mulheres começou a 

solidificar-se como um aspecto decorrente da natureza do sexo feminino e como base para a 

rígida divisão do trabalho entre homens e mulheres‖ (GOMES, 2005, p. 3).  

Na atualidade é inadmissível considerar a ideia de que o homem é o chefe da família 

simplesmente por ser homem, pois os conceitos de família são muitos e a mulher está 

constantemente em processo de tomada de espaços seja na família ou na sociedade 

(SANTANA, 2010).  

As mulheres que, conforme as entrevistadas, assumem um grande desafio que 

corresponde a serem as detentoras da maternidade, com a função de valorizar e cultivar o 

afeto, também passam a dividir com o marido a gestão da família, seu patrimônio e seu 

destino (WOMMER E CASSOL, 2014). Logo, nas famílias integrantes da Feira do Produtor 

Rural de Marechal Cândido Rondon as mulheres tem assumido papel importante na 

administração da família e seus bens.  

 

3.3.3. A Mulher nos Espaços da Feira 

Antes de adentrarmos na análise das respostas obtidas na pesquisa, é preciso ressaltar 

que as feiras livres estão presentes por todo o país, bem como que se caracterizam como 

umaatividade do mercado varejista realizada em espaços públicos, em periodicidades pré-

estabelecidas, sendo importante para o abastecimento da zona urbana e escoamento da 

produção rural, mediante grande participação feminina (SANTOS et al., 2011). 

Conforme supra dissertado e nos termos das declarações do presidente da feira, a feira 

possui um total de 23 bancas, as quais estão distribuídas entre os diversos feirantes, sendo que 

alguns ocupam dois espaços.  

A participação das mulheres é de fundamental importância para a feira. Na direção da 

feira existem 3 mulheres, tesoureira, secretária e vice-secretária, mais 3 homens, presidente, 

vice-presidente e vice-tesoureiro. No conselho fiscal são 3 membros e 2 deles são mulheres. 

Esta participação feminina vem crescendo nos últimos 10 anos. Em sua entrevista o 

presidente da Feira destacou a importância da dedicação, do trabalho e competência das 

mulheres para o sucesso da feira há mais de 25 anos.  

De acordo com a pesquisa realizada, todos os feirantes inscritos na feira, conforme 

cadastrado como dono da banca, conta com 5 homens e as demais são mulheres, sendo que 

todas elas participam como votantes nas decisões tomadas em relação a feira.  
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As mulheres da Feira do Produtor de Marechal Cândido Rondon/PR exercem as 

funções nas atividades da participação na feira em conjunto com familiares, com a 

contratação de terceiros e com parcerias com outras feirantes para dividir as atividades e 

melhorar o leque de produtos oferecidos aos clientes.  

Nas situações em que realizam as funções com familiares os maridos estão presentes e 

as tarefas são realizadas entre ambos de modo igualitário, ou quando necessário é feita uma 

divisão de acordo com habilidades de cada um. Por exemplo, em uma família entrevistada a 

mulher vende os panificados e o marido é responsável por vender e assar os espetinhos. Ao 

final do dia fazem da ―contabilidade‖ juntos. 

Os entrevistados ressaltaram a importância da cooperação entre os feirantes para que a 

feira seja mantida e, por consequência, possam continuar a realizar a comercialização dos 

diversos tipos de produtos.  Tal situação demonstra a efetiva importância da economia 

solidária em razão de que o objetivo não é somente o lucro, mas o coletivo e a real 

democracia dos bens e da produção (SINGER, 1999). 

Neste sentido BOFF (2016, internet) destaca que ―a economia solidária é o que melhor 

realiza o conceito de sustentabilidade em direta oposição ao sistema mundialmente 

imperante.‖ 

Tal modelo sempre existiu em vista de que a solidariedade refere-se a uma das bases 

fundamentais das sociedades, sendo que ―na primeira Revolução Industrial na Inglaterra ela 

surgiu como reação à super exploração capitalista. Apareceu no final do século XVII e início 

do XIX sob o nome cooperativismo.‖ (BOFF, 2016, internet).  

Além disto, é preciso destacar queas práticas cooperativas despertam a ação política 

das mulheres e criam-se laços de pertencimento e solidariedade, torna-se uma eficaz 

ferramenta de desenvolvimento, de superação dos processos de exclusão e de melhoria das 

condições de vida das mulheres no campo (GRADE; BASSO, 2019).  

A pesquisa em comento demonstra que, efetivamente, os produtores rurais 

reconhecem a economia solidária, por meio da utilização das cadeias curtas, como mais 

produtiva do que a capitalista e lhes garante a dignidade de vida, o que vai além de questões 

financeiras, o que demonstra, segundo RENTING et al., (2017) que as cadeias curtas de 

abastecimento alimentar tornam-se elementos necessários do desenvolvimento rural, pois 

agregam valores aos sistemas locais de produção, bem como utilizam-se da economia 

solidária para trazer inovações nas relações de mercado  
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Em relação a participação das mulheres na comunidade, todos responderam que as 

mulheres possuem participação individualmente ou com a família, como em grupos 

religiosos, associações de mulheres, igrejas e clubes esportivos.  

De outro norte, ficou demonstrado que as mulheres possuem grande preocupação em 

realizar suas atividades em harmonia com o meio ambiente, buscando práticas sustentáveis, a 

fim de evitar que a natureza seja prejudicada por sua atividade econômica. As mulheres 

realizam atos para evitar o desperdício de alimentos, destinação adequada do lixo útil e 

orgânico, este usado na propriedade das famílias, bem como aproveitam espaços comuns para 

evitar desperdício de energia elétrica. 

Neste enfoque o ―empoderamento das mulheres no espaçorural torna possível a 

melhoria da vida no campo como um todo, tanto na questãoeconômica das famílias quanto na 

construção de ambientes mais democráticos e com equidade para todos‖ (GRADE; BASSO, 

2019, P. 169).  

Diante disto, a pesquisa demonstrou que as mulheres têm, cada vez mais, participado 

dos espaços externos ao estabelecimento da família e levando sua relação de respeito e 

harmonia com a natureza em todos os lugares que frequenta, bem como que os mercados 

curtos e a economia solidária são mais eficazes para a garantia dos direitos das mulheres e do 

empoderamento feminino.  

 

4. Considerações Finais 

A realização do presente trabalho que objetivou analisar o modo como as mulheres 

participam das atividades no estabelecimento familiar, tanto no processo produtivo e nas 

atividades domésticas  quanto fora do estabelecimento familiar, permitiu uma análise acerca 

das relaçõesde trabalho entre os homens e mulheres, bem como o crescimento do 

empoderamento feminino e busca pela redução das desigualdades quando a família participa 

com a venda de produtos nas feiras organizadas pela Associação da qual são sócios.  

O estudo nos permite observar o fato de que os alimentos comercializados pelas 

entrevistadas nas feiras estão, em grande medida, entre aquelas atividades que na trajetória da 

agricultura familiar foram considerados como alimentos de subsistência da família. Assim, o 

que antes era um alimento produzido apenas para a família, nos dias atuais esses mesmos 

alimentos, com os seus devidos processos de boas práticas de produção, estão sendo 

comercializados. E o que é mais relevante, são as mulheres as protagonistas principais do 

processo de comercialização analisado. A economia solidária, por meio dos mercados 
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curtos,possibilita uma maior integração entre as pessoas, além de ser local em que as 

mulheres possuem grande participação, ou seja, há uma maior visibilidade e valorização do 

trabalho feminino.  

As entrevistas realizadas demonstraram que, apesar dos anos de desigualdades, as 

mulheres da feira estão tendo uma participação efetiva na produção e direção da 

administração da família, assim como na direção e realização da feira.  

Restou demonstrado, que as mulheres ainda desempenham a maior parte das 

atividades domésticas, bem como que elas possuem grande integração com a natureza, o que 

culmina com a realização de práticas sustentáveis e de preservação ambiental. Contribuindo 

de forma relevante para com as diferentes dimensões do desenvolvimento rural sustentável.  

E mais, foi possível constatar que as atividades que exigem cooperação, seja no 

estabelecimento familiar ou na associação, são capazes contribuir para diminuição das 

desigualdades entre o sexo masculino e feminino, pois a necessidade de cooperação traz a 

integração entre as pessoas. 

Assim, é possível verificar que ainda há um longo caminho a percorrer para a garantia 

da igualdade efetiva entre homens e mulheres, mas que em relação as famílias de agricultores 

familiares estudados e na Feira do Produtor Rural de Marechal Cândido Rondon/PR, mercado 

curto face-a-face, já existe uma significativa participação e empoderamentodas mulheres. 
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Área Temática 06: Cooperativismo, Economia Solidária e Gestão de Empreendimentos 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

O presente artigo analisa a cooperativa como modelo de poliarquia empresarial, através da cooperativa 

para um desenvolvimento regional, tendo por base a aplicação da Teoria da Democracia de Robert 

Dahl e a Teoria dos polos de desenvolvimento de François Perroux. De início, a pesquisa aborda a 

democracia através da visão da poliarquia de Robert A. Dahl. Em continuidade a relação entre 

empresário e empresa e a função econômica da empresa, dentro da responsabilidade social 

corporativa. Na sequência, observa-se o sistema cooperado da economia solidária e a sua participação 

na sustentabilidade. Por fim, discorre sobre o processo de desenvolvimento regional, tendo por base a 

teoria dos polos de crescimento. A escolha do tema se justifica diante da necessidade de promoção do 

desenvolvimento de forma sustentável. Neste sentido a cooperativa apresenta-se como uma empresa 

de administração democrática, com resultados satisfatórios na prevenção de condutas danosas ao 

ambiente fomentando um desenvolvimento regionalizado, concreto e ético. O objetivo da pesquisa é 

apresentar uma análise do processo de desenvolvimento regional, com foco nas cooperativas, 

observando-as como empresas e sua função econômica as quais podem ser responsáveis pela proteção 

do meio ambiente. Na abordagem, utilizou-se o método dedutivo, envolvendo, ainda, pesquisa 

descritiva, explicativa e bibliográfica. 
 

Palavras-Chave: Desenvolvimento. Cooperativas. Gênero. Trabalho. 

 
Abstract  

This paper analyzes the cooperative as a model of corporate polyarchy through the cooperative for a 

regional development, based on the application of Robert Dahl's Theory of Democracy and François 

Perroux's Theory of Development Poles. Initially, the research addresses the democracy is analyzed 

through Robert A. Dahl's polyarchy view. In continuity, the relationship between entrepreneur and 

company and the economic function of the company within corporate social responsibility. Following, 

it‘s observed the cooperative system of the solidarity economy and its participation in sustainability. 
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Finally, it discusses the process of regional development, based on the growth poles theory. The 

choice of the theme is justified in view of the need to promote sustainable development. In this sense, 

the cooperative presents itself as a democratic management company, with satisfactory results in the 

prevention of environmentally harmful behaviors, fostering regionalized, concrete and ethical 

development. The objective of the research is to present an analysis of the regional development 

process, focusing on cooperatives, observing them as companies and their economic function which 

may be responsible for the environmental protection. In the approach, the deductive method was used, 

also involving descriptive, explanatory and bibliographical research. 

 
Key words: Development. Cooperatives. Genre. Job. 

 

1. Introdução 

A deterioração do Planeta Terra e a escassez dos recursos naturais causada pela 

exploração sem controle a partir da Revolução Industrial está cada vez mais preocupante. Se a 

humanidade não mudar imediatamente a forma com qual trata a natureza o risco da extinção se 

aproxima.  

O desenvolvimento sustentável apresenta-se como uma forma de tornar possível a 

continuidade da vida humana e de todo o Planeta Terra como um único organismo, passando 

por quebras de paradigmas e mudando conceitos através da ética ambiental.  

O associativismo cooperado é posto como sendo um sistema econômico capaz de 

mitigar a desigualdade social de forma sustentável, garantindo assim um desenvolvimento 

regional equilibrado. 

O capitalismo e sua única visão no lucro buscando a maior produção com o menor custo 

possível e, consequentemente, a política adotada para a proteção deste sistema econômico 

incentivando o consumo são diretamente responsáveis pelo estado do meio ambiente. 

Com o passar do tempo, viu-se que as empresas não podem mais apenas buscar o lucro 

nas suas atividades, além da função econômica a responsabilidade social busca atingir com 

mais propriedade as funções da empresa.Neste norte que a partir da revolução industrial o 

sistema de economia solidária ganhou maior visibilidade, sendo conhecido por cooperativa. 

A principal experiência que a cooperativa pode compartilhar é a união de esforços em 

busca de um interesse comum dos cooperados.Neste sentido, o sistema cooperado apresenta 

duas características que se busca analisar no presente artigo, a democracia na sua administração 

e a caracterização de indústria motriz para o desenvolvimento. 

Com efeito, a eleição entre os cooperados para os administradores da cooperativa, bem 

como, a realização de assembleias entre esses cooperados para a tomada das decisões 

caracterizam a democracia proposta por Robert A. Dahl. 
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Por sua vez, Perroux apresenta que o desenvolvimento regional pode-se dar através da 

constituição de uma indústria motriz a qual, entre outras características, não apresenta 

concorrência regional. 

Como o sistema cooperado se configura pela reunião de diversos interessados na mesma 

atividade compondo uma única empresa, elimina a concorrência, caracterizando-se como a 

indústria motriz proposta por Perroux. 

Como objetivos da pesquisa apresenta a conscientização de que através das cooperativas 

podem se tornar o caminho para a resposta sustentável, em decorrência da sua administração 

democrática e sistema solidário com atuação de todos os atores envolvidos no processo de 

produção. Levanta-se a problematização de que a cooperativa enquanto empresa aplicando uma 

administração democrática na visão da poliarquia poderia levar ao desenvolvimento 

sustentável.  

 

2. Metodologia 

A metodologia utilizada à pesquisa bibliográfica, exploratória descritiva, onde foram 

analisados artigos, doutrinas, com viés descritivo e análise documental. Como Referencial 

teórico a apoiar a presente pesquisa, os ensaios de François Perroux sobre a teoria dos polos 

de crescimento, Leonardo Boff sobre sustentabilidade, Robert Dahl sobre a poliarquia além 

Coase e Posner para definições de empresa. 

Utilizou-se o método dialético e qualitativo. Sendo a pesquisa do tipo exploratória 

Ao analisar a finalidade de uma pesquisa observa-se que uma pesquisa tem por 

finalidade decorrer de razões de ordem intelectual, quando baseadas no desejo de conhecer 

pela simples satisfação para agir. (GIL, 2010) 

Este método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 

segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros -, 

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

(GIL, 2010) 

 

3. Resultados/Discussões 

A Poliarquia De Robert Dahl 

O estadunidense Robert A. Dahl debruçou seus estudos na democracia, elaborando o 

conceito de poliarquia, analisando as estruturas democráticas existentes. 
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Dayane Leandro et Al (2014. p. 130), explica o conceito de democracia trabalhado 

por Robert Dahl: ―O termo ‗democracia‘ em Dahl significa um sistema político que tem como 

uma de suas características a qualidade de ser inteiramente, ou quase, prestativo aos seus 

cidadãos‖. 

Ou seja, Robert Dahl apresenta a existência de democracia quando há uma 

participação popular direta e efetiva durante o período eleitoral com o livre debate entre os 

candidatos e, posteriormente, durante administração os governantes.  

Neste sentido, oportuno o seguinte esclarecimento (MONTEIRO. 2013. p. 282): 

 
A centralidade da obra de Robert. A. Dahl está em definir um processo de 

democratização sobre a consideração de dois vetores: o primeiro, contestação 

pública; o segundo, direito de participar em eleições e cargos públicos. Estes pontos 

são desenvolvidos, respectivamente, sob a ideia de oposição e participação. Para o 

autor, o equilíbrio perfeito entre esses dois aspectos apontaria para a poliarquia, 

sendo que em face de uma ampla liberalização da contestação pública não 

acompanhada da intensificação da participação estar-se-á diante de um regime de 

oligarquia competitiva, ou, quando há plena inclusividade sem oposição política, ter-

se-ia uma hegemonia inclusiva.  

 

Uma característica crucial deste conceito de democracia é a contínua 

responsividade do governo as preferências de seus cidadãos, considerando-os como 

politicamente iguais (LEANDRO. 2014. p.130). 

Porém, tais condições são insuficientes ou incompletas, pois uma democratização 

só conseguirá chegar ao nível de democracia plena com níveis consideráveis de participação 

popular em cargos públicos e a iniciativa de contestação pública (MONTEIRO. 2013. p. 282). 

Desta forma seriam três oportunidades plenas de participação (LEANDRO. 2014. 

p. 130): 

e são três as oportunidades plenas que os cidadãos devem ter para que um governo 

possa ser, então, responsivo a eles: a) a oportunidade de formular preferências; b) a 

oportunidade de expressar suas preferências a seus concidadãos e ao governo por 

meio da ação individual e coletiva e c) a oportunidade de ter suas preferências 

igualmente consideradas na conduta do governo, ou seja, consideradas sem 

discriminação decorrente do conteúdo ou da fonte da preferência. 

 

Além destas das três condições, Dahl apresenta oito garantias necessárias para 

auxiliar no processo de construção de uma democracia (LEANDRO. 2014. p.131).  

No âmbito de formular preferências, são necessárias garantias de liberdade de 

formar e aderir a organizações; liberdade de expresso; direito de voto; direito de líderes 

políticos disputarem apoio; fontes alternativas de informação (LEANDRO. 2014. p.130).  



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém(PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará – Brasil 

 

1275 

Com relação a oportunidade de exprimir preferências, além das cinco garantias 

anteriores, garantir também a elegibilidade para cargos públicos e eleições livre e idôneas. 

(LEANDRO. 2014. p.130).  

Por fim, com relação a ter preferências igualmente consideradas na conduta do 

governo, são necessárias as setes anteriores e mais instituições para fazer com que as políticas 

governamentais dependam de eleições e de outras manifestações de preferência. (LEANDRO. 

2014. p.130).  

Com isso, observa-se que a população estaria efetivamente participação na 

democratização do processo político, cumpre neste estudo localizar possibilidade de aplicação 

no meio empresarial dos conceitos de democracia de Robert Dahl. 

 

 

Empresa e a Responsabilidade Econômica 

Há tempos a figura da empresa e o empresário empreendedor estão sob os holofotes 

das discussões acerca do crescimento da economia, sendo que atualmente desponta as 

atenções.  

Por vezes visto como o responsável por toda a crise existente em decorrência do 

capitalismo voraz e consumismo excessivo, fato é que a empresa, e consequentemente o 

empresário, se tornaram responsáveis pela manutenção da sociedade direta ou indiretamente. 

Neste viés, diversos estudos têm buscado analisar a figura da empresa e do empresário 

e sua função dentro de todo o processo social, em especial em decorrência da complexidade 

dos negócios, o avanço de novas tecnologias, o incremento da produtividade. 

Para tanto, oportuno observar as considerações de Leonardo Garcia Barbosa (2014, p. 

251): 

A razão de abordar a importância econômica do empreendedorismo é que a 

sociedade precisa dos empresários. A ordem jurídica atual reserva aos 

empresários a primazia na produção de bens e na prestação de serviços para 

o atendimento das necessidades dos consumidores. Além disso, empreender 

é um poderoso fator de promoção do enriquecimento pessoal e, em nível 

agregado, do desenvolvimento econômico do país. 

 

Ronald Coase apud Barbosa (2014, p. 252) aponta que a natureza da empresa é 

minimizar os custos de obtenção de informações, de negociação de contratos e de 

cumprimento de promessas, a fim de se proteger de oscilações do mercado. 

Por sua vez, Richard Posner apud Barbosa (2014, p. 253) em seus estudos apontou a 

definição de empresa como sendo:  
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A empresa pode ser entendida como um feixe de contratos. Desse modo, a 

constituição de uma empresa permite a redução dos custos de transação 

decorrentes da celebração caso a caso de um contrato no mercado para 

determinar o preço, a quantidade, a qualidade, a data da entrega, o crédito e 

as garantias.  

 

Desta forma, o empresário opta por organizar a produção por meio de uma empresa se 

o custo de transação for menor do que a obtenção dos insumos no mercado (BARBOSA, 

2014, p. 253).  

O aumento da competitividade entre as empresas faz com que os investimentos sejam 

não apenas em equipamentos, mas também na gestão de todo o processo, de forma a obter 

diferenciais competitivos (BARBOSA, 2014, p. 254).  

 

A função econômica da empresa, de acordo com parte da doutrina, é reduzir 

os custos de transação. Nas economias modernas, há dois me- canismos 

institucionais responsáveis pela produção de bens e serviços: o mercado e a 

empresa.  

 

A responsabilidade econômica da empresa é espécie do gênero responsabilidade social 

corporativa junto com as responsabilidades legal, ética e filantrópica. 

Gianna Soares afirma (2004, p.03): 

 

A responsabilidade social corporativa tornou-se um tema recorrente no 

âmbito das organizações ao longo da última década. Esse movimento se 

caracteriza fundamentalmente por uma proposta de retomada das questões 

éticas tanto no âmbito interno das organizações como no seu relacionamento 

com o público externo, qual seja, consumidores, clientes, fornecedores, 

Governo e acionistas, os chamados stakeholders. 

 

A empresa deve ser lucrativa. É a base para sustentar as outras responsabilidades da 

empresa. Ao desconsiderar as questões sociais, os custos operacionais aumentam, além de 

afetar as vendas, causando um impacto negativo na imagem da marca e na perda de talento. 

 

As condições materiais da sociedade, fundamentalmente as questões 

vinculadas ao interesse econômico dos homens, são, sem dúvida, um fator de 

peso na percepção da responsabilidade social da empresa. Não há como as 

desconsiderar, pois a obtenção do lucro, a principal variável econômica que 

condensa os interesses econômicos em uma sociedade capitalista, decorre de 

inúmeros fatores que interagem na dinâmica da empresa. Não implica dizer 

que o lucro é o único objetivo de uma empresa, porém, é uma das essências 

que no modo de produção capitalista mantêm a empresa viva e competitiva 

no mercado. Nesse sentido, para obter lucro uma empresa deve demonstrar-
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se, acima de tudo, eficiente e flexível, interna e externamente. (ALVES, 

2003, p. 40) 

 

Vê-se que a empresa visa lucro, mas não apenas este deve ser sua finalidade, visto que 

para a formação de seu conceito na sua área de atuação deve ser socialmente responsável. 

Definido o conceito de empresa a se utilizar, resta observar o que se propõe em análise 

no presente artigo, se a cooperativa preenche os ideais empresarias e democráticos. 

 

Cooperativismo como vetor de Sustentabilidade  

A celeuma acerca da sustentabilidade passa atualmente por inúmeras discussões a fim 

de se buscar uma exata definição. O conhecido triple botton line
39

 não mais satisfaz a 

definição de desenvolvimento sustentável. 

Leonardo Boff dedica uma obra para debater sobre o tema ‗Sustentabilidade: que é – o 

que não é‘ (editora Vozes, 4ª ed. 2016), buscando entendê-la e conceituá-la. O tripé do 

desenvolvimento sustentável em ambiental, economia e social já passa por novos paradigmas 

como o cultural e o ético. 

E, com propriedade, afirma que a sociedade que se construiu no decorrer dos anos 

produziu sérios riscos na esfera ambiental: ―nunca antes da história conhecida da civilização 

humana, corremos os riscos que atualmente ameaçam nosso futuro comum‖ (BOFF, 2016, p. 

14). 

Nunca houve a preocupação na preservação dos recursos naturais eis que sempre 

estiveram em abundância à disposição de serem utilizados, o pensamento sempre foi voltado 

ao fato de que os recursos são infinitos e nunca irão acabar. 

E este deve ser o principal a ser mudado, a forma como toda a sociedade encara sua 

relação com a natureza (BOFF, 2016, p. 56): 

 

...a crise é conceitual e não econômica. A relação para com a Terra tem que 

mudar, e mudarem também as relações sociais para que não sejam 

demasiadamente desiguais. Somos parte da sociedade e parte de Gaia, e por 

nossa atuação cuidadosa a tornamos mais consciente e com mais chance de 

assegurar a própria vitalidade.  

 

Neste diapasão, a ética ambiental vem se demonstrando como a resposta para a 

mudança de paradigma no tratamento pelo homem com relação a natureza na busca de um 

possível desenvolvimento sustentável (ROLSTON III, 2007, p. 557). 

                                                           
39

Para ser sustentável o desenvolvimento deve ser economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. 
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A ética ambiental consiste em teoria e prática sobre preocupação apropriada 

com valores e deveres em relação ao mundo natural. Segundo explicações 

clássicas, a ética diz respeito a pessoas relacionando-se com pessoas em 

justiça e amor. A ética ambiental parte de preocupações humanas com uma 

qualidade ambiental, e alguns pensam que isto molda a ética como um todo.  

 

E é neste sentido que se afirma que os atuais modelos econômicos são os responsáveis 

pelas mazelas das desigualdades do mundo sendo de alto impacto ao Planeta Terra enquanto 

grande organismo vivo – Gaia – eis que não observam o humano como integrante da natureza 

(BOFF, 2016, p.41/43). 

Fato é que desde a revolução industrial ocorrida na Inglaterra em meados do século 

XVIII, expandindo-se ao mundo no século XIX, a economia voltou-se a exploração sem 

limites dos recursos naturais que são a base de toda a cadeia produtiva.  

E, descrevendo os sistemas econômicos existentes, Leonardo Boff aponta o 

cooperativismo como possível solução para equilibrar as desigualdades causadas pelo 

capitalismo desenfreado (BOFF, 2016, p. 60): 

 

...a economia solidária, é o que melhor realiza o conceito de sustentabilidade 

em direta oposição ao sistema mundialmente imperante. na verdade, ela 

sempre existiu na humanidade, pois a solidariedade constitui uma das bases 

que sustentam as sociedades humanas. Mas já na primeira Revolução 

Industrial na Inglaterra ela surgiu como reação à super exploração 

capitalista. Apareceu no final do século XVII e inícios dos XIX sob o nome 

cooperativismo.  

 

O cooperativismo tem como premissa o progresso social da cooperação e do auxílio 

mútuo pelo qual aqueles que se encontram em mesma situação de competição conseguem, 

através do associativismo e comunhão de esforços, garantir melhores condições para sua 

própria sobrevivência (SCHNEIDER, 2015, p. 103): 

 

A cooperativa é uma empresa e como tal deve seguir a racionalidade, a 

estrutura e a disciplina de qualquer empresa, em busca de mais eficiência e 

economia de recursos, mas como empresa tem um grande diferencial. O 

diferencial consiste em que internamente exige a democracia, a participação 

decisória e de usuário dos associados, em todos os processos produtivos e de 

prestação de serviços. Por isso, o resultado final é melhor e mais justa e 

democraticamente distribuído.  
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No viés econômico, o cooperativismo age como redutor dos custos de produção, na 

obtenção de melhores condições de prazo e preço, na construção de instalações de uso 

comum, interferindo no sistema em vigor à procura de alternativas a seus métodos e soluções 

(SCHNEIDER, 2015, p. 102). 

 

Os empreendimentos econômicos associativos, quando razoavelmente fiéis e 

coerentes com a natureza de suas organizações e leais aos aspectos que lhes 

são peculiares, contribuem de forma relevante nos processos de 

sustentabilidade, motivando os associados a preservarem o seu patrimônio, a 

sua propriedade, seja industrial, seja rural, seja de serviços, de forma a poder 

continuar a servir não apenas às necessidades das gerações atuais, mas 

também das gerações futuras. Isso é especialmente válido para os que atuam 

na produção rural e industrial familiar. São educados e motivados para não 

esbanjarem, não destruírem o potencial natural e produtivo do seu 

patrimônio, em atenção a si próprios e em prol das gerações futuras.  

 

Desta forma, o desenvolvimento sustentável seria viável através do sistema cooperado, 

agindo com ética na intenção de modificar a forma como se relaciona com a natureza, 

minimizando os riscos produzidos pela atual sociedade. 

Em decorrência do processo eletivo livre entre os cooperados para a escolha de seus 

administradores, aliado ao fato das assembleias entre os cooperados para a decisão dos rumos 

da cooperativa, observa-se a possibilidade de uma poliarquia empresarial na cooperativa. 

Por fim, passa a análise da cooperativa enquanto vetor de desenvolvimento regional 

sustentável. 

 

O processo de desenvolvimento regional – teoria dos polos de crescimento 

A partir da recessão financeira de 1929, constatou-se diversas desigualdades no âmbito 

do desenvolvimento regional, o que motivo a necessidade de organizar políticas de 

desenvolvimento para buscar reduzir estas desigualdades. (DINIZ, 2009). 

Fato é que a constatação de caracterização de determinada região se apresenta por 

aspectos próprios sendo pertinente trazer uma definição do que seja região para 

posteriormente observar as discussões sobre seu desenvolvimento. 

Assim, Lima e Simões (2010) aduzem que ―define-se que uma região, como unidade 

de análise, é representada por um conjunto de pontos do espaço que tenham maior integração 

entre si do que em relação ao resto do mundo‖. 

Neste sentido, várias teorias buscam apresentar estruturas capazes de explicar a o 

desenvolvimento regional, sendo que neste estudo, utiliza-se da Teoria dos Polos de François 
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Perroux, a qual demonstra que o desenvolvimento de determinada região passa por uma 

indústria chave (motriz) a qual levará todo seu entorno ao crescimento. 

François Perroux inicia seus trabalhos na conceituação da Teoria dos Polos de 

Crescimento em 1955, com a premissa de que o crescimento econômico não é observado em 

todos os pontos do espaço econômico, mas sim em espaços específicos (JESUS; SPINOLA, 

2015). 

Neste sentido, afirma-se que seus principais aspectos estão relacionados às variações 

da estrutura econômica nacional, que consiste no aparecimento e desaparecimento de 

indústrias, bem como, e em taxas de crescimento diferenciadas para as indústrias no decorrer 

do tempo. (LIMA; SIMÕES, 2010). 

Assim, a primeira constatação de Perroux é que o processo de crescimento econômico 

não implica em equilíbrio como preconizava os economistas clássicos e neoclássicos, mas 

este sim é um processo desequilibrado por natureza. (JESUS; SPINOLA, 2015). 

Para tanto, Perroux aponta três conceitos fundamentais para o desenvolvimento 

regional.  

O primeiro refere-se à indústria motriz, que se apresenta como sendo a indústria com 

característica e aumentar as vendas e as compras de serviços de outras indústrias ao aumentar 

as suas próprias vendas e compras de serviços produtivos. (JESUS; SPINOLA, 2015). 

Quando surge uma nova empresa ou com o crescimento de uma já existente, gera 

efeitos de propagação na economia através de preços, fluxos e antecipações. Assim, para 

analisar essa modalidade de crescimento é preciso considerar o papel desempenhado por esta 

indústria denominada indústria motriz, pelo complexo de indústrias e pelo crescimento dos 

polos de desenvolvimento (LIMA; SIMÕES, 2010). 

Aponta Jesus e Spinola (2015) que ―as indústrias motrizes são indústrias novas que 

possuem também novas tecnologias, contudo nada impede que as indústrias motrizes sejam 

de setores maduros, já implantados‖.  

O segundo diz respeito ao regime não concorrencial das indústrias que compõem o 

complexo, elevando a produtividade da indústria pela acumulação de capital superior àquela 

que resultaria de uma indústria sujeita a um regime maior de concorrência. (LIMA; SIMÕES, 

2010). 

Por fim, apresenta a concentração territorial do complexo, que consiste no fato de que 

um complexo concentrado geograficamente apresenta resultados de efeitos de intensificação 

das atividades devido sua proximidade. (LIMA; SIMÕES, 2010). 
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Assim, afirma Lima e Simões (2010) que:  

 

... uma economia nacional apresenta-se como uma combinação de conjuntos 

relativamente ativos (indústrias motrizes, polos de indústria e de atividades 

geograficamente concentradas) e de conjuntos relativamente passivos 

(indústrias movidas, regiões dependentes dos polos geograficamente 

concentrados). Os primeiros induzem nos segundos fenômenos de 

crescimento. 

 

 E, neste aspecto da Teoria dos Polos de Crescimento de Perroux, que se apresenta a 

cooperativa como sendo a indústria motriz para o processo de desenvolvimento regional, 

empregando o Princípio da Solidariedade, sendo possível atingir a sustentabilidade regional.  

Oportuno destacar que a cooperativa se enquadra claramente no conceito da indústria 

motriz, eis que ao concentrar os cooperados em uma unidade fabril, evita a concorrência entre 

eles, o que criaria pequenas empresas ao invés de um complexo único e competitivo. 

 

4. Considerações Finais  

Demonstrou-se que as cooperativas se apresentam como empresas capazes de atingir a 

sustentabilidade bem como proporcionar o desenvolvimento regional com esteio na Teoria 

dos Polos de Crescimento. Com efeito, Perroux apresenta que o desenvolvimento de 

determinada região ocorrerá através de uma indústria motriz. 

Esta indústria motriz, entre outras características, para um efeito desenvolvimento não 

terá concorrência de outras empresas atuantes no mesmo seguimento de mercado. 

A cooperativa se apresenta de forma satisfatória para preencher a característica 

apresentada por Perroux, mormente ao fato de que ao reunir os possíveis empresários que 

atuariam de forma individualizada, estabelecendo em apenas um núcleo empresarial. 

Tal afirmação decorre do fato de que a atividade cooperada é a união de esforços de 

pessoas que tem entre si o mesmo interesse na mesma atividade proposta a ser desenvolvida. 

A união de esforços entre os cooperados para melhor gerenciar desde a produção a venda do 

produto que faz o motivo pelo qual existe a cooperativa.  

Ademais, o sistema cooperado também se demonstrou democrático, sendo possível 

alcançar uma poliarquia empresarial. 

Tal afirmativa decorre do fato de que os administradores são eleitos entre os 

cooperados para administrar durante determinado lapso temporal, sendo que a disputa é livre 

entre os cooperados que tenham interesse. 
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Ademais, através das assembleias dos cooperados também se faz ouvir a voz dos seus 

membros com relação aos atos administrativos da cooperativa, sendo, portanto, uma possível 

demonstração das ideias de Robert Dahl. E justamente o sistema cooperado se apresenta 

também como possível responsável na efetivação da busca pela sustentabilidade. 

Isto porque o sistema da cooperativa, a economia solidária, tem como fundamento o 

auxílio mútuo entre os cooperados na busca de seus interesses que são idênticos. A comunhão 

de esforços do associativismo é a chave do sucesso desta modalidade de empresa. 

Logo não só a função econômica da empresa em reduzir custos e maximizar os ganhos 

está presente na cooperativa como também a responsabilidade social na proteção do meio 

ambiente. 
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Área Temática 06: Cooperativismo, Economia Solidária e Gestão de Empreendimentos 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

O presente artigo analisa o papel da mulher agricultora dentro do contexto do cooperativismo no 

campo da agricultura familiar. Em seu desenvolvimento aborda a divisão sócio sexual indicando que 

as lutas das mulheres agricultoras têm produzido rupturas na realidade da sociedade capitalista 

brasileira e reflexos na produção de modos de vida e de trabalho produtivo e reprodutivo no campo. 

Aponta ainda que o cooperativismo por meio dos circuitos curtos de comercialização desenvolve papel 

de grande importância no empoderamento dessas agricultoras. Para o desenvolvimento do trabalho a 

metodologia utilizada à pesquisa bibliográfica, exploratória descritiva, onde foram analisados artigos, 

doutrinas, com viés descritivo e análise documental. Posto isto, conclui-se que ainda nos dias de hoje, 

inobstante as novas teorias acerca do desenvolvimento, mais justo e includente, e os avanços na 

agricultura familiar, a invisibilidade do trabalho da mulher ainda se mantém em grau elevado, 

principalmente no que se refere ao trabalho reprodutivo – não remunerado-, sendo a luta por uma 

divisão sexual do trabalho mais justa, um longo caminho a ser percorrido, que tem como auxiliares o 

cooperativismo, a econômica solidaria e a economia feminista, que propiciam condições para as 

mulheres terem maior espaço na participação das decisões com autonomia política e econômica, dando 

visibilidade ao trabalho produtivo e reprodutivo da mulher. 
 

Palavras-Chave: Desenvolvimento. Cooperativas. Gênero. Trabalho. 

 
Abstract 

This article analyzes the role of women farmers within the context of cooperatives in the field of 

family farming. In its development, it addresses the socio-sexual division indicating that the struggles 
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of women farmers have produced ruptures in the reality of Brazilian capitalist society and reflexes in 

the production of ways of life and productive and reproductive work in the countryside. It also points 

out that cooperativism through short commercialization circuits plays a very important role in the 

empowerment of these women farmers. For the development of the work, the methodology used for 

bibliographic, exploratory and descriptive research, where articles, doctrines, with descriptive bias and 

documentary analysis were analyzed. That said, it is concluded that even today, despite the new 

theories about development, which are more just and inclusive, and the advances in family farming, 

the invisibility of women's work still remains at a high level, especially in what concerns refers to 

reproductive work - unpaid -, the struggle for a more just sexual division of labor, a long way to go, 

which has cooperatives, solidarity economics and feminist economics as assistants, which provide 

conditions for women to have greater space in the participation of decisions with political and 

economic autonomy, giving visibility to the productive and reproductive work of women. 

 
Keywords: Development. Cooperatives. Genre. Job. 

 

1. Introdução 

Durante séculos, as mulheres foram mantidas invisíveis para a humanidade, sendo 

sequer consideradas pela sociedade patriarcal como sujeito de direito, vistas como um ser 

incapaz, frágil, desprovido de conhecimento, sendo até mesmo, associadas ao próprio conceito 

de pecado. (KRAMER; SPRENGER, 2007) 

Nessa linha, de acordo com os dados apontados pela OXFAM Brasil, mulheres que 

vivem em comunidades rurais e países de baixa renda, dedicam-se até 14 horas por dia ao 

trabalho de cuidado não remunerado, referido trabalho vem agregando pelo menos US$ 10,8 

trilhões por ano em valor à economia. (OXFAM, 2020) 

As mulheres iniciam o trabalho desde muito cedo, sem carteira assinada, sem benefícios 

sociais, muitas impedidas de frequentar a escola, alimentando um ciclo de subordinação ao 

patriarcado e ao sistema capitalista, sem conhecimento, tornam-se invisíveis, sem o 

reconhecimento do seu trabalho e dos seus direitos básicos enquanto pessoa.(OXFAM, 2020) 

Em vista dessa situação alarmante, a busca por uma economia feminista e a igualdade 

de gênero são fundamentais para um desenvolvimento mais humano, e em consequência para 

um desenvolvimento sustentável. Aponta assim a econômica solidária como motriz para o 

desenvolvimento de uma economia feminista. 

Diante do cenário exposto, este trabalho pretende estudar qual o papel da mulher 

cooperativistana formação de uma economia feminina dentro do contexto do desenvolvimento 

sustentável no âmbito da agricultura familiar. 

 

2. Metodologia 
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A metodologia utilizada à pesquisa bibliográfica, exploratória descritiva, onde foram 

analisados artigos, doutrinas, com viés descritivo e análise documental.  

Utilizou-se o método dialético e qualitativo. Sendo a pesquisa do tipo exploratória, 

com a finalidade de explorar todos os campos com possibilidade de retirar informações 

necessárias para obtenção de resultados satisfatórios.  

Ao analisar a finalidade de uma pesquisa observa-se que uma pesquisa tem por 

finalidade decorrer de razões de ordem intelectual, quando baseadas no desejo de conhecer 

pela simples satisfação para agir. (GIL, 2010) 

Este método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 

segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros -, 

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

(GIL, 2010) 

 

3. Resultados/Discussões 

A Mulher Agricultora familiar no Processo Produtivo e Reprodutivo 

A recampesinação moveu o mundo rural para além do clássico dualismo, nessa toada, 

―o camponês, não é mais o lado da equação que vai desaparecendo: a recampesinação expressa 

formação de novas, robustas e promissoras constelações – que se apresentam, cada vez mais, 

superiores aos demais modos de produção‖. (PLOEG, 2006, p.5). Assim, necessário pensar a 

agricultura familiar dentro do sistema capitalista, na finalidade de buscar o seu local no âmbito 

do capital e do trabalho. 

Na visão de Schneider (2000) corroborando a visão de Abramovay (1992) os 

agricultores familiares são altamente integrados aos mercados, capaz de absorver as tecnologias 

e responder as políticas governamentais. 

Neste cenário, passa-se a analisar a mulher agricultora e seu papel dentro do processo 

produtivo, poisdesde a origem dos tempos esteve ligada à agricultura, cultivando a terra e 

mantendo com ela uma relação simbiótica de produção e reprodução. 

Dentro do contexto social, as mulheres têm desenvolvido uma relação de cuidado com o 

ecossistema, de forma muito mais sensível do que os homens, buscando seu espaço no processo 

de produção e desenvolvimento. (ROSENDO, 2012) 

Grande parte das propriedades rurais de economia familiar são cultivadas por mulheres, 

com a produção de variados tipos de cultura, que representam uma renda acessória à família, e 

em vários casos como a fonte primária de sustento. São essas mulheres que estão diretamente 
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ligadas às medidas de sustentabilidade e a produção de vários produtos nas pequenas áreas 

agrícolas 

 

(...) se por um lado na divisão sócio sexual do trabalho cabe à mulher os 

cuidados com a casa (e tudo que inclui o quintal, como galinhas, horta, o 

cuidado com as vacas de leite, etc), a alimentação, os filhos e o marido, 

consequentemente também cumpre a ela as medidas para sobreviver à 

pobreza, que vão desde economizar e cozinhar os poucos alimentos para 

gerir a ‗fome‘ de todos; costurar as roupas para que ainda se possa vesti-las, 

ao lugar de comprar novas; até providenciar a consulta e o medicamento 

para quem está doente. (LUSA; FREITAS; 2017, p. 5) 

 

Inicialmente as políticas eram concentradas em uma busca para obter um tratamento 

melhor, um tratamento mais justo, a concentração era mais sobre bem-estar do que um 

empoderamento de direitos e garantias.  

 

O núcleo fundamental para compreender a interseccionalidades, 

consubstancialidade e coexistencialidade de todas estas formas dialéticas de 

exploração, as quais envolvem a mulher e incidem múltiplas determinações 

no seu cotidiano de vida, é o ‗mundo da produção‘ e, consequentemente da 

‗reprodução‘. Significa dizer que todas elas têm uma base material de 

sustentação, cujo objetivo central é a produção de valores (capital) e com 

isso a manutenção da sociedade estruturada no capital, requisitando para isso 

normas (legais ou mesmo costumeiras e culturais), que muito auxiliam na 

submissão das mulheres (muito mais que os homens) à determinados tipos 

de trabalho produtivo e improdutivo. Tudo isso implicará no assentamento 

dos papéis sociais nas relações entre homens e mulheres no âmbito do 

trabalho, as quais são também implicadas pelas determinações de classe, 

raça-etnia, geração e orientação e liberdade sexual. (LUSA; FREITAS, 2013, 

p. 5) 

 

O papel da mulher e o seu poder feminino, refletidos na independência econômica e 

emancipação social, podem ter grades projeções sobre as forças e os princípios organizadores 

que governam as divisões dentro da família e na sociedade.  

Buscam assim o reconhecimento da sua força de trabalho, saindo da invisibilidade 

social (PAULA; OLIVEIRA, 2017, p.9). Sua voz ativa deixa de ser somente um grito e passa 

ter força concreta na aplicação de medidas de proteção ao ambiente, através do uso adequado 

da propriedade rural, buscando tirar dela o necessário, por meio de cooperativas rurais.  

 

A voz da mulher e a voz da natureza têm sido silenciadas no patriarcado. 

Mulher e natureza são consideradas objetos. Objetos não falam. Objetos não 

sentem. Objetos não têm necessidades. Objetos só existem para servir às 

necessidades dos outros. (ROSENDO, 2012, p.71) 
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A obstrução da liberdade de participar do mercado de trabalho é uma das maneiras a 

sujeição e ao cativeiro da mão de obra, e a batalha contra a privação de liberdade existente no 

trabalho. (SEN, 2017, p. 22). Ainda de acordo com Sen, a privação de liberdade econômica 

pode gerar a privação de liberdade social, assim como a privação de liberdade social ou política 

pode, da mesma forma gerar a privação de liberdade econômica.  

Assim, não se pode pensar em desenvolvimento e sustentabilidade sob essa perspectiva 

discriminatória no trabalho das agricultoras familiar, vistas no contexto como ―cumpridoras de 

obrigações‖ nas atividades no âmbito da agricultura familiar, diante da importância do seu 

trabalho produtivo.  

 

Diversos estudos que examinaram a divisão do trabalho por sexo na 

agricultura permitem concluir que as mulheres (e, de um modo geral, 

também as crianças e os jovens) ocupam uma posição subordinada e seu 

trabalho geralmente aparece como ‗ajuda‘, mesmo quando elas trabalham 

tanto quanto os homens ou executam as mesmas atividades que 

eles(BRUMER, 2004, p.297) 

 

A luta pela não invisibilidade do seu trabalho marca uma antiga e ainda longa trajetória 

da agricultura familiar no reconhecimento do seu trabalho externo fora da perspectiva de 

cumprimento da sua obrigação de mulher. 

Mesmo ocupando grande parte da mão de obra no setor agrícola, a discriminação contra 

as mulheres ainda é uma das causas estruturais da pobreza rural e um dos maiores desafios para 

os países da América Latina (OXFAM,2020). Seu trabalho ainda é invisível, tendo a base das 

relações sociais fundadas no patriarcado, estruturada no capitalismo e na divisão sócio sexual 

do trabalho.  

Com base nos dados apontados pela OXFAM Brasil, a desigualdade econômica está 

fora de controle, sendo esse grande fosso baseado em um sistema econômico sexista e falho, 

que valoriza mais a riqueza de um grupo de poucos privilegiados, na sua maioria homens, do 

que bilhões de horas dedicadas ao trabalho mais essencial - o do cuidado não remunerado e 

mal pago, prestado principalmente por mulheres e meninas em todo o mundo. (OXFAM, 

2020) 

Na finalidade de mudar esse cenário mundial, a luta das mulheres é assunto recorrente 

junto à Organização das Nações Unidas na agenda 2030, buscando não só garantir igualdade 
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de gênero, mas o acesso à propriedade e controle sobre recursos (ODS 5), na formação de 

uma economia solidária e feminista. 

O papel da mulher no mercado de trabalho envolve o reconhecimento de que a entrada 

e persistência desta significa que existe uma ligação clara entre o trabalho produtivo - fora de 

casa - e o trabalho reprodutivo – doméstico -, o qual não é remunerado. 

 

Um esforço necessário para se dar reconhecimento social às tarefas 

domésticas realizadas pelas mulheres consiste em atribuir um valor a essas 

atividades. O relatório da IV Conferência Mundial sobre a Mulher, 

organizada pela ONU em 1995 (UNDP, 1995), analisa o processo de 

exclusão feminina do desenvolvimento, mede a igualdade de gênero e 

oferece uma estratégia para buscar a equidade nas oportunidades entre 

mulheres e homens. Nas recomendações dessa conferência, foi explicitada a 

necessidade de incorporar a contribuição do trabalho não remunerado e 

realizado majoritariamente por mulheres em um sistema de contas satélites, 

como uma forma de dar visibilidade a essas tarefas, ocultas no recôndito dos 

lares.(MELO; CASTILHO, 2009, p. 141) 

 

O trabalho reprodutivo, também denominado como trabalho doméstico, envolve o 

cuidado das pessoas, a manutenção da casa, preparação dos alimentos, cuidados com saúde, 

enfim, um conjunto de atividades sem as quais a reprodução humana e do cotidiano não estaria 

assegurada.  

Deste modo o trabalho da mulher não pode ser unicamente descrito como produtivo, vez 

que o trabalho reprodutivo não só contribui como mantém a exploração social da mulher. 

 

O sistema capitalista ignora essa informação e considera que o corpo é 

apenas uma mercadoria a mais. E, se a vulnerabilidade da carne e a 

contingência da vida humana não são reconhecidas, menos ainda serão 

aqueles trabalhos que cuidam dos corpos vulneráveis. A invisibilidade da 

interdependência, a desvalorização da centralidade antropológica dos 

vínculos e das relações interpessoais e a subordinação das emoções à razão 

são características fundamentais das sociedades patriarcais. (HERRERO, 

2020, p.20) 

 

Assim, a mão de obra não assalariada, não fica a margem dessa exploração que lhe tira 

direitos, pois, o desenvolvimento capitalista naturaliza o trabalho não assalariados – que 

trabalham nos campos, e nas plantações, fora das relações contratuais, creditando a uma 

inferioridade natural. (FEDERICI, 2013) 

Inferioridade que é combatida pela economia solidária, a qual, coloca limites sociais ao 

mercado capitalista, construindo espaços onde os preços e as relações resultam da integração de 

todos e os resultados são distribuídos de maneira mais igualitária. 
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O trabalho reprodutivo é também extraído pelo capital, que diminui os custos de 

reprodução de sua força de trabalho. Nobre e Moreno (2020), apontam que o trabalho 

doméstico e de cuidado, que ela denomina como reprodução, não pode ser analisado 

simplesmente transpondo conceitos da análise da produção.  

Destaca ainda, que esse trabalho amplia o salário real em consumo real, expande o nível 

de vida em forma de uma condição de bem-estar efetiva, nos fazendo sentir humanos em um 

sistema que as trata como mercadoria.  

 

Empoderamento feminino na agricultura familiar 

Ainda hoje, as crenças sexistas tradicionais, impulsionam ativamente a desigualdade 

social em todo o mundo, atingindo principalmente as mulheres, fato que enseja a necessidade 

da luta pelo empoderamento dessas mulheres rurais, tratando-se de temática recorrente. O 

empoderamento das mulheres rurais, é meio para diminuir desigualdades que ainda existem em 

todos os campos no que diz respeito à participação da mulher e das minorias. 

Assim, na finalidade de contribuir para mudar esse cenário mundial, a luta das mulheres 

por direitos é assunto recorrente junto à Organização das Nações Unidas na agenda 2030, 

buscando garantir igualdade de gênero no acesso à propriedade e controle sobre recursos (ODS 

5). No mesmo norte, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 

(FAO) desenvolve neste ano de 2020 a campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos. 

(FAO, 2020) 

No mesmo norte, a Via Campesina, vem desenvolvendo inúmeras ações para 

concretizar as melhorias das condições sociais das populações rurais, desempenhando nas 

últimas décadas um enfrentamento a produção capitalista para a agricultura em nível mundial. 

(VIA CAMPESINA, 2007) 

Nesse sentido, a Organização das Nações Unidas, por meio do projeto Mulheres Brasil e 

a Rede Brasil do Pacto Global em 2017, define empoderamento como: 

 

Dar ou adquirir poder ou mais poder. O empoderamento significa uma 

ampliação da liberdade de escolher e agir, ou seja, o aumento da autoridade e 

do poder dos indivíduos sobre os recursos e decisões que afetam suas 

próprias vidas. A pessoa empoderada pode definir os seus objetivos, adquirir 

competências (ou ter as suas próprias competências e conhecimentos 

reconhecidos), resolver problemas e desenvolver seu próprio sustento. É, 

simultaneamente, um processo e um resultado. Fala-se, então, do 

empoderamento das pessoas em situação de pobreza, das mulheres, dos 

negros, dos indígenas e de todos aqueles que vivem em relações de 
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subordinação ou são desprivilegiados socialmente. 

(www.onumulheres.org.br  e http://portuguese.weprinciples.org/) 

 

O empoderamento da mulher rural, surge com o do feminismo camponês, que ocorre 

junto com a revolução verde na década de 1980, como forma de resistência, tendo amparo em 

um dos mais importantes movimentos sociais autônomos de mulheres rurais do Brasil, o 

Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), e da Comissão Pastoral da Terra 

(CPT).‖(CINELLI, 2014) 

A partir daí, as mulheres rurais, passam a formar organizações para reivindicar direitos, 

sociais e coletivos, em especial a luta por documentação pessoal e o reconhecimento enquanto 

trabalhadoras rurais, ―somente a partir da vivência prática e de suas experiências pessoais, 

através da auto-organização e do intercâmbio de saberes herdados de geração a geração, que as 

mulheres forjaram um feminismo camponês popular‖. (DOS SANTOS; ZIMMERMANN, 

2019, p.270) 

As mulheres militantes aprenderam – e ainda aprendem – que podem questionar a 

autoridade masculina expressa pelo pai, pelo marido, ou pelo sogro. Dão-se conta da 

importância da organização das mulheres e que seu universo pode ser para além da casa, da 

cozinha e da roça. (CINELLI, 2014) 

Contudo, possui como fundamento que a relação profunda da maioria das mulheres com 

a natureza não está associada a características próprias do sexo feminino, mas é originária de 

suas responsabilidades de gênero na economia familiar, criadas através da divisão social do 

trabalho, da distribuição do poder e da propriedade. (PULEO, 2004)É baseado na necessidade 

das mulheres assumirem novas práticas de relações de gênero e com a natureza. 

Tudo se reduz a tomar medidas práticas de conservação do meio ambiente que se 

apoiem no saber tradicional das mulheres rurais, substituir a monocultura industrial pela 

diversidade de sementes autóctones, descentralizar e favorecer a participação dos grupos 

desfavorecidos na tomada de decisões. (PULEO 2004, p. 28) 

Deste modo, o conhecimento por meio do empoderamento feminino, faz com que a 

mulher tome decisões que venham de encontro com a sustentabilidade, assuma os riscos 

inerentes a atividade ambiental desenvolvida em suas propriedades rurais, na finalidade de 

garantir o sustento de sua família, tirando do meio rural somente o necessário, de forma 

equilibrada e consciente. 

http://www.onumulheres.org.br/
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Faz dela uma voz ativa, que influencia na família, na criação dos filhos, nas discussões 

públicas sobre os mais variados temas ambientais e sociais, e as principalmente nas medidas de 

sustentabilidade aplicadas a propriedade. 

 

Cooperativismo como vetor de desenvolvimento da mulher na agricultura familiar. 

A concepção de economia solidária de acordo com Singer(SINGER, 1999), tem um 

caráter revolucionário, à medida que se une o capital ao trabalho, que é o que o capitalismo 

separa. Assim, se propõe a questionar sobre a forma de apropriação do lucro, dando voz ao 

coletivo ao invés de individual, buscando a real democracia na posse e controle dos bens de 

produção. 

Deste modo, tendo por base a distribuição do que é produzido, a economia solidaria 

visa a organização igualitária e democrática de crédito, produção e consumo na finalidade de 

um cooperativismo autêntico, além de outras formas de organização coletiva e democrática de 

trabalho. (OLIVEIRA, 2005) 

Assim, a economia solidária é uma ―nova economia‖, pois retoma algumas 

características da tradição de luta do movimento operário e sindical contra a miséria, constitui 

organizações mais militantes. (MOTCHANE, 2003)  

Em vista disto se apresenta a interação entre a economia solidária e a economia 

feminista, a qual ―questiona o paradigma dominante e sua abordagem androcêntrica e 

contribui para dar visibilidade ao aporte econômico das mulheres‖ (FARIA, 2007, p 2). 

O trabalho produtivo e reprodutivo, organizado e mantido por mulheres agricultoras 

familiar, é refletido na independência econômica e emancipação social, tendo este, grandes 

projeções sobre as forças e os princípios organizadores que governam as divisões dentro da 

família e na sociedade. 

 

A formação da sociedade brasileira foi marcada por desigualdades sociais, 

étnico raciais e de gênero que permanecem muito presentes. Nos mais de 

trezentos anos de escravidão, o predomínio de uma elite agrária, proprietária 

e branca como grupo social dominante produziu profundas violências para as 

mulheres e especialmente para as mulheres negras e indígenas. (ARRUZZA; 

BHATTACHARYA; FRASER, 2019) 

 

O desenvolvimento da vida das pessoas e das comunidades é favorecido pela ação 

coletiva em âmbitos locais, onde as relações fraternais possam se apoiar nos vínculos 
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produtivos e reprodutivos de cooperação, formando associações de trabalhadores livres. 

(OLIVEIRA, 2005) 

E é neste sentido que se afirma que os atuais modelos econômicos são os responsáveis 

pelas mazelas das desigualdades do mundo, constituindo-se de alto impacto ao planeta 

enquanto grande organismo vivo – Gaia -, eis que não observam o humano como elemento 

integrante da própria natureza (BOFF, 2016, p.41/43).Fato é que desde a revolução industrial 

inglesa, operada entre meados do século XVIII e XIX, a economia redirecionou-se à 

exploração ilimitada e desregulada dos recursos naturais, base de toda a cadeia produtiva.  

E, descrevendo os sistemas econômicos existentes, Boff aponta o cooperativismo como 

possível solução para equilibrar as desigualdades causadas pelo capitalismo desenfreado: 

 

[...] a economia solidária, é o que melhor realiza o conceito de 

sustentabilidade em direta oposição ao sistema mundialmente imperante. Na 

verdade, ela sempre existiu na humanidade, pois a solidariedade constitui 

uma das bases que sustentam as sociedades humanas. Mas já na primeira 

Revolução Industrial na Inglaterra ela surgiu como reação à super 

exploração capitalista. Apareceu no final do século XVII e inícios dos XIX 

sob o nome cooperativismo. (BOFF, 2016, p.60) 

O cooperativismo tem como premissa o progresso social por meio da cooperação e do 

auxílio mútuo, vale dizer, através de instrumentos que se valem do associativismo e da 

comunhão de esforços, entre sujeitos em mesmo status, para alcançar melhores condições para 

sua própria sobrevivência: 

 

A cooperativa é uma empresa e como tal deve seguir a racionalidade, a 

estrutura e a disciplina de qualquer empresa, em busca de mais eficiência e 

economia de recursos, mas como empresa tem um grande diferencial. O 

diferencial consiste em que internamente exige a democracia, a participação 

decisória e de usuário dos associados, em todos os processos produtivos e de 

prestação de serviços. Por isso, o resultado final é melhor e mais justa e 

democraticamente distribuído. (SCHNEIDER, 2015, p. 103): 

 

Sob o viés econômico, o cooperativismo age como redutor dos custos de produção, na 

obtenção de melhores condições de prazo e preço, na construção de instalações de uso comum, 

interferindo no sistema em vigor à procura de alternativas a seus métodos e 

soluções.(SCHNEIDER, 2015) 
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Os empreendimentos econômicos associativos, quando razoavelmente fiéis e 

coerentes com a natureza de suas organizações e leais aos aspectos que lhes 

são peculiares, contribuem de forma relevante nos processos de 

sustentabilidade, motivando os associados a preservarem o seu patrimônio, a 

sua propriedade, seja industrial, seja rural, seja de serviços, de forma a poder 

continuar a servir não apenas às necessidades das gerações atuais, mas 

também das gerações futuras. Isso é especialmente válido para os que atuam 

na produção rural e industrial familiar. São educados e motivados para não 

esbanjarem, não destruírem o potencial natural e produtivo do seu 

patrimônio, em atenção a si próprios e em prol das gerações futuras. 

(SCHNEIDER, 2015, p. 102). 

 

Já sob o viés socioeconômico, o cooperativismo por meio das cadeias curtas de 

comercialização vem permitindo o empoderamentodas mulheres rurais, integrando-as ao 

mercado, propiciando atender as suas necessidades humanas sejam elas para o auto sustento 

quanto a venda do seu excedente para a comercialização. Os circuitos curtos de 

comercialização se caracterizam pela venda direta de produtos agroalimentares sem a 

presença do intermediário, ou da venda indireta com até um atravessador (AUBRI; 

CHIFFOLEAU, 2009). 

São nesses circuitos que se verifica o empoderamento da mulher, pois são nesses 

espaços que ocorre a comercialização de uma diversidade de produtos (agrícolas e não-

agrícolas, como os panificados e o artesanato) nos quais as mulheres possuem um saber-fazer, 

experiência, desde a produção no estabelecimento familiar até a venda dos produtos, nas 

feiras. 

Nesse sentido, FONSECAaponta, que as feiras, possuem grande valor financeiro 

para essas produtoras rurais, já que paraalgumas é a principal forma de sustento de seu núcleo 

familiar. No entanto, esses ambientes vão além do comércio, tornando-se pontos de 

socialização, troca de informações e conhecimentos. (FONSECA et al., 2017) 

O empoderamento da mulher rural, ocorre na concessão de oportunidades de 

comercialização de seus produtos, de inclusão ao mercado, fazendo com que seja incluídas 

dentro do processo produtivo, assim ―esses agricultores, ao vender sua produção, valorizam 

três mecanismos decomercialização: de proximidade, o institucional e o de nicho (mercado 

orgânico). Uma partedos estabelecimentos familiares faz uso do mercado de trabalho não-

agrícola para complementara renda‖.(BASSO; GEHLEN, 2015, p. 29) 

O que antes era um produto de subsistência no qual a mulher produzia agora esse 

produto é passível de ir para o mercado, via a cooperativas e com a participação e gestão 
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realizada pelas mulheres em todas as etapas da cadeia curta de comercialização ... pode 

melhorar a redação do que estou lhe destacando. (BASSO, 2020)  

Para Sabourin, baseando-se em valores de equidade e justiça, o comércio justo ou 

solidário propõe uma remuneração privilegiada, na falta de uma relação direta entre 

produtores e consumidores. E ainda, aponta que:  

 

Essas formas de organização de proximidade dos agricultores familiares, 

mas também de outros atores, permitem garantir o desenvolvimento de 

relações e estruturas econômicas e sociais de reciprocidade. Estas 

conseguiram e conseguem ainda, mesmo sendo ignoradas ou mascaradas, e 

apesar da dominação da lógica da troca, assegurar a sobrevivência material 

da grande maioria das populações rurais, mais modestas e pobres. Mas, 

sobretudo, conseguiram contribuir para manter nas nossas sociedades, um 

mínimo de valores humanos de amizade, de responsabilidade e de confiança. 

(SABOURIN, 2014, p.11) 

 

Dessa forma, o papel da mulher agricultura familiar é respeitado e valorizado no 

momento em que as cooperativas auxiliam na sua organização para o trabalho coletivo, para a 

venda de seus produtos, promovendo diferentes visões e valores por meio de uma produção 

tradicional e diversificada, a qual traz valorização dos saberes e da cultura local dessas 

mulheres, propiciando a comercialização como oportunidade de diversificar os mercados sem 

seguir padrões tecnológicos homogeneizadores. E mais ainda, trazendo inclusão dessas 

mulheres rurais aos mercados. 

 

No esforço de auto-organização das mulheres, uma das primeiras 

dificuldades quese apresentam é a falta de espaço para a realização do 

trabalho coletivo o que, considerando-se sua situação de vulnerabilidade, e 

um fator decisivo. Para estas mulheres é na possibilidade do encontro num 

espaço compartilhado, e do entrelaçamento das carências e dos diferentes 

saberes, que se afirma a identidade de grupo e a capacidade coletiva de fazer 

frente às adversidades construindo alternativas em conjunto. O espaço 

significa o abrigo e a possibilidade de continuidade que permite a auto-

organização para o trabalho e para a comercialização. É uma referência, um 

ponto comum: é a ―casa‖ do empreendimento – o que remete à relação que 

as mulheres têm com a ―casa‖ como lugar de reprodução e de cuidados com 

a vida. A ideia do espaço do empreendimento como a ―casa‖ do trabalho, e 

aqui também podemos remeter ao conceito de economia como ―o cuidado 

com a casa‖(BONUMÁ, 2015, p.58) 

 

O desenvolvimento rural ocorre numa perspectiva de inclusão das agricultoras, no 

qual diversas categorias de produtorespossam atuar e desenvolver suas atividades sem 

quetenham que se enquadrar em padrões impostos. 
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A economia solidária, concebida desta forma, se constitui num espaço para a 

superação da oposição entre a esfera reprodutiva, de cuidados com a vida, e 

a esfera da produção e do mercado de trocas, transformando a divisão sexual 

do trabalho em direitos e responsabilidades compartilhadas no âmbito 

familiar, comunitário e social, criando enfim condições para a equiparação 

de direitos e oportunidades entre mulheres e homens.(BONUMÁ, 2015,p. 

93) 

 

Nesse mesmo sentido, o Encontro de Mulheres Rurais ligadas à União Nacional das 

Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes), realizado desde 2010, 

que resultou no I Encontro de Mulheres Rurais do Mercosul Ampliado, o qual teve a 

participação de aproximadamente 1.200 mulheres e jovens, apontou as cooperativas, como uma 

manifestação tradicional de economia colaborativa e de valores e princípios cooperativos 

(ajuda mútua, responsabilidade, democracia, igualdade, equidade e solidariedade), representam 

um modelo adequado para que as mulheres construam seu próprio futuro com autonomia e 

igualdade de condições. (UNICAFES, 2020) 

Declara ainda, que ―as cooperativas devem possibilitar que as mulheres e os jovens 

participem com protagonismo nas políticas internas prioritárias, as quais devem orientar a 

articulação para incidência em Políticas Públicas correlatas ao fortalecimento destes segmentos 

no direito ao trabalho associativo, cooperativo e autogestionário‖. (UNICAFES, 2020) 

Deste modo, transformar a sociedade rumo ao desenvolvimento sustentável com 

igualdade de gênero a partir do associativismo e do trabalho cooperativo é o desafio que se 

apresenta.  

A situação das mulheres é especialmente desvantajosa, tendo em vista sua baixa 

representação nos postos de liderança, sua participação majoritária nos setores mal 

remunerados e na economia informal e sua contribuição invisível para o trabalho não 

remunerado e de cuidados. 

Desta forma, o desenvolvimento sustentável seria viável através do sistema cooperado, 

supondo a ação ética na intenção de modificar a forma como a economia se relaciona com a 

natureza, minimizando os riscos produzidos pela atual sociedade. 

 

4. Considerações Finais 

As mulheres rurais, inseridas em territórios fortemente influenciados pelo 

agronegócio, resistem e permanecem desenvolvendo atividades produtivas que se contrapõem 

a produção de commodities. O trabalho realizado por muitas delas demonstra que há 
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alternativas à integração com as cooperativas, por meio dos mercados curtos, que propiciam o 

empoderamento dessas mulheres rurais. 

São nesses circuitos que se verifica o empoderamento da mulher, pois são nesses 

espaços na comercialização de suas produções (agrícolas e não-agrícolas, como os 

panificados e o artesanato), nas quais as mulheres possuem um saber-fazer, experiência, desde 

a produção no estabelecimento familiar até a venda dos produtos, nas feiras, que se 

desenvolve a autonomia dessa mulher rural. 

Ademais, a participação nas cooperativas e nos mercados curtos, traz o aprendizado 

do coletivo e compartilhado dos empreendimentos engajando a mulher rural no processo de  

qualificação e participação na comunidade local repolitizando sua particioacao 

 

O reconhecimento da igualdade de gênero, e o respeito ao trabalho desenvolvido pelas 

agricultoras familiar, garantem a estas, autonomia econômica e sociais, propiciando 

crescimento na sua qualidade de vida e de sua família, mudando a forma com que se 

relacionam com o meio de produção e como são percebidas dentro da própria comunidade. 

As iniciativas de Economia Solidária dentro dos princípios de cooperação e 

solidariedade, formam uma relação mais humanizada de produção, capazes de oferecer 

alternativas à forma como o trabalho das mulheres é explorado na economia de mercado. 

Assim por meio das cooperativas, desenvolvendo uma economia solidária propiciam 

condições para as mulheres terem maior espaço na participação das decisões com autonomia 

política e econômica, fortalecendo uma economia feminista, dando visibilidade ao trabalho 

produtivo e reprodutivo da mulher, assim, a―economia solidária trata-se de um novo modelo 

de desenvolvimento, ―onde a autogestão e a cooperação, a participação e a solidariedade 

sejam a base para o bem viver, a igualdade e a democracia‖.(BONUMÁ, 2015, p. 93) 

Após as considerações apontadas, verifica-se que para promover o desenvolvimento 

rural sustentável na agricultura familiar, não basta uma política passiva de funcionamento dos 

mercados, ou programas de investimentos públicos em alguns segmentos da economia. Faz 

necessário uma relação de igualdade no espaço produtivo, que visa a perpetuação da 

dominação no trabalho feminino da agricultora familiar, dando ênfase a luta por uma divisão 

sexual do trabalho com mais igualdade, abrindo espaços para a participação da mulher rural, 

que encontra nos mercados curtos forma de empoderamento.  
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Resumo 

O presente trabalho apresenta como objetivo realizar uma análise do desenvolvimento e características 

da rede de cooperação que se formou por meio do programa MT Regional, uma vez que tal programa 

buscou o desenvolvimento sustentável das pequenas propriedades do estado de Mato Grosso. Tendo 

em vista que a rede de cooperação vem ganhando destaque como uma inovação social capaz de 

proporcionar o desenvolvimento local e regional. Neste sentido o programa MT Regional, por meio de 

um sistema de governança diferenciado buscou proporcionar desenvolvimento e sustentabilidade para 

os pequenos empreendimentos rurais. Para tal feito se realizou uma análise documental visando as 

principais características da rede de cooperação situada no programa.  

 

Palavras-Chave: Redes de cooperação; Governança; MT Regional.  
 

Abstract 

The present work aims to carry out an analysis of the development and characteristics of the 

cooperation network that form the medium of the MT Regional program, since the program seeks the 

sustainable development of small properties in the state of Mato Grosso. Bearing in mind that a 

cooperation network has been gaining prominence as a social innovation capable of offering local and 

regional development. In this sense, the MT Regional program, through a differentiated governance 

system, seeks to develop development and sustainability for small agricultural enterprises. For this 

purpose, a documentary analysis is carried out, following the main resources of the cooperation 

network located in the program. 

 

Key words: Cooperation networks; Governance; Regional MT. 

 

 

1. Introdução 

A busca pelo desenvolvimento local e regional, se mostra como um grande desafio 

para as instituições, tal feito exige uma nova postura dos agentes envolvidos com o intuito de 

conseguir uma quebra de paradigmas fazendo assim com que seja necessária uma nova 

dinâmica que seja capaz de satisfazer as necessidades locais e regionais. Nesta conjuntura as 

inovações sociais ganham destaque como é o caso das redes de cooperação, tal estrutura 

permite uma reestruturação organizacional buscando proporcionar uma maior flexibilidade e 

competitividade para as organizações.    

mailto:magdagloria@gmail.com
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O Estado de Mato Grosso que implementou no ano de 2008 o programa MT Regional. 

O objetivo do programa era alcançar às pequenas propriedades rurais, promovendo o 

desenvolvimento. Com a nova dinâmica no meio agrícola mato-grossense, o Estado realizou 

levantamentos regionais, identificando as vocações de cada região para desenvolver projetos e 

fomentar as potencialidades agroindustriais. Para isso, criou-se a Secretaria Extraordinária de 

Planejamento Estratégico (SEPE). Essa secretaria dividiu os 141 municípios mato-grossenses 

em Consórcios Intermunicipais de Desenvolvimento Sustentável (CIDESA). Ao todo são 15 

consórcios, cujo objetivo principal consiste em traçar o perfil econômico, social e político e, 

principalmente, identificar as vocações dos municípios para produção agroindustrial em suas 

comunidades. As redes de cooperação, formada no Estado de Mato Grosso, são compostas 

por: i) grupos das associações de produtores de apicultura, bacia leiteira, ovinocultura, 

fruticultura, piscicultura, entre outros; ii) empresas privadas (âncoras); iii) bancos de fomento, 

MT Regional, sindicatos rurais, Governos Municipais, Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA), Serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE) e outros órgãos parceiros, (GUARDA, 2010).   

A agroindústria familiar surgiu com objetivo de agregar valor e promover à 

sustentabilidade as pequenas propriedades familiares. Como qualquer sistema de produção, a 

estrutura agroindustrial familiar brasileira não é diferente, ela incorpora e cria novas formas 

de atuar conforme a dinâmica sócia econômico da região que estão inseridas, e também do 

ambiente global.  ―O velho fordismo produtivo foi substituído por novos modelos de 

desenvolvimento, que resgatam os aspectos ecológicos e endógenos, e por isso fortalecem as 

especificidades territoriais‖, SUBIRATS (2004 p.7). 

Desta forma o presente estudo possui o intuito de realizar uma análise documental, 

quanto as características da rede de cooperação que se formou através do programa MT 

REGIONAL, especificamente o consorcio Alto Teles Pires, localizado na região norte de 

Mato Grosso contemplando assim 14 cidades.  

A rede de cooperação vem se mostrando como uma alternativa para os pequenos 

empreendimentos rurais, onde estes necessitam cada vez mais buscar estratégias que 

assegurem a sua competitividade perante ao mercado. Nesta perspectiva segundo o MAPA 

(2019), as cooperativas se mostram como uma alternativa com o intuito de manter o agricultor 

no campo, tendo estes vários benefícios quando conseguem se estruturar os principais 

benefícios quanto as cooperativas agropecuária sendo elas: Inclusão de produtores, 

independentemente de seu tamanho e sistema de produção; coordenação da cadeia produtiva 
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em relação horizontal; geração e distribuição de renda de forma equitativa; prestação de 

serviços e o acesso e adoção de tecnologias aos seus cooperados; economias em escala nos 

processos de compra e venda, isto é, barganha adquirida nas compras e nas vendas coletivas; 

acesso a mercados, que isoladamente seria mais complicado; e agregação de valor à produção 

dos cooperados. 

Censo Agropecuário do ano de (2017), estima que 579,5 dos estabelecimentos rurais 

fazem parte de algum tipo de rede de cooperação como associações ou cooperativas, o que 

equivale a 11,4 de todos os estabelecimentos rurais do País, destes 70,6% dos 

estabelecimentos estão localizados em uma área de 1 a 50 hectares, podendo ver assim a 

predominância entre os pequenos e médios estabelecimentos. Ainda se faz necessário 

ressaltarmos que 71,2% dos estabelecimentos cooperados são do tipo agricultura familiar, 

sendo cerca de 410 mil estabelecimentos.     

Fernandes (2004) salienta que as políticas públicas são as principais responsáveis 

pelo desenvolvimento de determinados segmentos. A autora salienta o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) do MAPA como um dos mais 

promissores até o momento em nível federal, embora existam outros programas estaduais e 

municipais. Entretanto, na prática, a sustentabilidade destes empreendimento tem se mostrado 

muito pequena num ambiente cada vez mais competitivo e de economia aberta, 

principalmente pelas dificuldades de caráter tecnológico, institucional e, sobretudo gerencial. 

Rama e Wilkinson (2007- 2008) referem-se às políticas como alicerce para fomentar o 

surgimento e a manutenção de empreendimentos agroindustriais, nos quais a agricultura 

familiar ocupa um lugar de destaque, em razão de seus atributos autônomos para o 

processamento de sua produção.  

 

2. Metodologia 

Inicialmente se realizou uma revisão conceitual aos principais referenciais teóricos 

sobre Redes de Cooperação, estratégias de gestão-financeira em empresas rurais familiares e 

nas Políticas Públicas para este setor em nível mundo, Brasil e no Estado de Mato Grosso, 

buscando essencialmente o estado da arte em referencial disponível. Direcionada revisão será 

a base para uma pesquisa de campo posterior, junto a propriedades rurais familiar, no Estado 

de Mato Grosso.  

Conforme Lakatos e Marconi (2000), a revisão bibliográfica de uma pesquisa deve 

ser bem fundamentada, pois, dessa forma, ela tem maior probabilidade de apresentar uma 
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contribuição relevante ao conhecimento científico. As pesquisas realizadas nas áreas das 

ciências sociais têm como centro dos estudo as relações de caráter humano e social, viés pelo 

qual os fenômenos econômicos, sociais, políticos, culturais, educacionais e psicológicos são 

abordados. Pretende-se realizar uma pesquisa por meio da abordagem metodológica 

exploratória e descritiva, de análise qualitativa, conforme expõe (GARNICA,2004). 

Para Araújo e Borba (2004), a pesquisa qualitativa deve estar à luz de uma visão de 

conhecimento que esteja em sintonia com procedimentos como entrevistas, análises de 

vídeos, entre outros e as interpretações. Assim, uma pesquisa de cunho exploratório e de 

análise qualitativa é a mais indicada. Além disso, buscar-se-á a abordagem qualitativa através 

de uma pesquisa multicaso, segundo Yin (2005), uma vez que o tema de estudo é atual com 

fenômeno da vida real pode-se usar a metodologia de multicaso.  

Uma das formas de coletar os dados é a documental. Segundo Yin (2005, p. 112), 

―exceto para os estudos que investigam sociedades que não dominavam a arte da escrita, é 

provável que as informações documentais sejam relevantes a todos os tópicos do estudo de 

caso‖. Para os estudos de caso, o uso mais importante de documentos consiste em corroborar 

e valorizar as evidências oriundas de outras fontes. 

Desta forma se realizou uma investigação documental, tendo como escopo a Lei 

regulamentadora dos consórcios do estado de Mato Grosso; estratégia da política pública 

referente aos consórcios de desenvolvimento regional; trabalhos desenvolvidos tendo como 

escopo o programa, documentos estaduais que nomeiam órgãos responsáveis pelos 

consórcios, revistas de divulgação do consórcio, normas internas do MT Regional dos seus 

regulamentos internos e documentos das associações formalizadas dessas redes, desde sua 

forma de constituição civil e de direito, bem com seus registros financeiros , todos pertinentes 

ao objeto de pesquisa.  

 

3. MT Regional uma Rede de Cooperação com um Sistema Diferenciado de Governança  

Com base na análise documental, se pode ver a formação de uma rede de cooperação 

entre vários atores públicos e privados, com interesses individuais e coletivos. Tais ações 

impactaram com ações de apoio realizados pela rede cerca de 7.697 famílias somente no 

consorcio Alto Teles Pires. Essas ações de apoio são: elaboração de programas e projetos, 

organização das cadeias produtivas, regularização fundiária, transferência tecnológica, 

fomento, credito, infraestrutura, legislação e comunicação. As contribuições do programa MT 

Regional têm o intuito de promover o desenvolvimento econômico e sócio ambiental, se atem 
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a: aumentar o número dos postos de trabalho; incrementar a arrecadação dos municípios; 

melhorar o IDH dos municípios (SEPE, 2014).    

O Estado criou o programa  MT Regional, através da lei 8.697 de 02 de agosto de 

2007, com as finalidades e competências conforme estabelecidas nessa mesma lei. Assim, 

após a oficialização via publicação no diário oficial, o MT Regional, junto com a Secretaria 

Extraordinária de Planejamento Estratégico (SEPE), assumiu o papel de implementação do 

que determina a lei, através de estratégias específicas (NORMAS INTERNAS DO MT 

REGIONAL, 2007) 

Esses consórcios foram entendidos como rede, em diversos trabalhos como Guada 

(2010), Guada (2014) e SEPE (2014), sendo evidenciado assim uma rede de cooperação com 

um sistema de governança diferenciado, tendo como o intuito de mapear e estimular as 

cadeias produtivas locais, promovendo assim o desenvolvimento regional sustentável. Tal 

rede constituída pelo Governo do estado, Associações municipais, municípios, SEBRAE, 

Banco do Brasil, SICREDI, Banco da Amazônia, FAMATO, SENAR, FETAGRI, etc (SEPE, 

2014). 

Segundo Guada (2010, p.98) ―Os agentes conectados a essa rede de consorciada 

assumem o papel de nutri-la com informações, além de articular o processo da busca efetiva 

do conhecimento e ao desenvolvimento regional. ‖ As decisões e a governança da rede são 

regidas por um estatuto que formaliza o modelo de governança, das atividades de 

responsabilidade municipal e de âmbito administrativo, que envolvem as redes produtivas. Se 

destacando ainda o fato de que as decisões da rede do consorcio se mostram compartilhada 

através do MT regional, com a participação pelas cadeias produtivas, empresas ancoras e 

órgãos parceiros. Tal governança compartilhada possui caráter informal, e é obtida por meio 

de assembleias caráter pré-forma, onde se é feito o levantamento das necessidades locais com 

os agentes (GUADA 2010). 

A Figura 1, retrata o contato social dos atores com as cadeias produtivas, tal 

característica se é decorrente através da interligação dos participantes da rede, fomentando 

assim o desenvolvimento por meio de aparo mutuo. Consequentemente tais fatores ocasionam 

o aumento da capacidade de eficiência e eficácia de cada um dos atores, sendo assim tal figura 

possui o intuito de demostrar a interligação entre os agentes da rede.    
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Figura 2- Cadeias Produtivas do Consórcio e Seus Participantes 

 
Fonte: GUADA (2010). 

 

 Guada (2010), em sua pesquisa com os atores do programa   analisou a percepção dos 

envolvidos na cadeia proativa como produtores e presidentes de associações, empresa ancora   

tais atores possuem a percepção que a governança está entre os municípios consorciados e o 

Estado, onde suas afirmações apontaram que o programa MT Regional vem a assumir o papel 

central no governança, entretanto tal característica não é percebida pelo grupo com caráter 

negativo, uma vez que a rede foi construída mediante uma relação de confiança. 

O consórcio configurou-se para atender os objetivos dos municípios consorciados, ou 

seja, os municípios uniram-se em torno de alguns objetivos comuns, tendo como principais: a) 

adquirir força diante do governo Estadual para negociação de políticas públicas direcionadas 

para a região, suprindo as necessidades destes municípios; b) barganhar preços, mediante 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém(PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará – Brasil 

 

1307 

fornecedores, que abrange desde serviços, produtos, máquinas e material de expediente, entre 

outros, necessários à administração operacional dos municípios; c) somar esforços para 

implementar políticas públicas, tanto estaduais como municipais, voltadas para 

esenvolvimento regional/local. Essa constatação confirma o que preconizam os autores 

BALESTRIN e VERSCHOORE(2008), que sustentam que as configurações de redes de 

consórcio adotadas,  Na análise documental, outro fato que chama atenção no Consórcio Alto 

Teles Pires, esse apresenta uma forma de organização, ou seja, a governança dos de serviços 

públicos realizada entre os municípios consorciados associada à estrutura que envolve 

iniciativa da sociedade civil que integram o consórcio através de associações e/ou 

cooperativas de cadeias produtivas (ESTATUTO, 2007, ART 45).  

Sendo assim, se pode constatar que os demais consórcios possuem uma função 

fundamental de troca de informações, com o intuito de convergir para o aprendizado mutuo. 

Tal papel nãos se encontra formalizado, porem ocorre entre os consórcios através de eventos 

técnicos, sociais, feiras, fóruns, entre outros. Tais informações foram coletadas do 

Planejamento Estratégico do Consórcio Alto Teles Pires-MT Regional /Unidade de Sorriso 

(2010). 

Essa situação demonstra que as decisões não são tomadas apenas para satisfazer 

somente as expectativas dos consorciados, mas também visam atender os que têm condições 

verdadeiramente de transformar a realidade local. Korten (1999) indica que, para existir o 

equilíbrio econômico e social deve haver a mobilização da sociedade civil para utilizar-se dos 

recursos locais de forma sustentável e que este é o caminho mais seguro para alcançar o 

crescimento individual e coletivo. 

 

4. Considerações Finais 

As redes de cooperação se mostram como uma alternativa para proporcionar o 

desenvolvimento regional e local por meio de parcerias entre os agentes sociais em torno de 

objetivos em comum como é o caso do programa MT Regional, tais parcerias exigem um 

nível de governança diferenciado com uma nova organização entre os atores particularmente 

quando falamos do meio agrário, fazendo assim com que haja uma nova dinâmica com o 

intuito de uma reorganização entre desenvolvimento regional e políticas públicas.  

O programa teve o intuito de mapear e buscar fortalecer os arranjos produtivos locais, 

por meio de novos arranjos sociais e institucionais, estimulando assim o capital social e tendo 

como consequência, a valorização da cultura e características regionais proporcionado de tal 
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forma o desenvolvimento regional. Ficou evidente que o programa MT Regional, conseguiu 

proporcionar um modelo de rede de cooperação com um sistema de governança diferenciado 

onde os diversos atores conseguiam influenciar nas decisões do programa de acordo com as 

necessidades locais e regionais, tais fatore sustentam o modelo de rede de confiança entre os 

atores. 
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ARTICULAÇÃO DE SABERES EM UMA COOPERATIVA POPULAR 
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Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

A problemática que orienta este estudo centrou-se em compreender o princípio educativo do trabalho 

na sociedade contemporânea por meio de um estudo sobre saberes que se tecem no trabalho associado. 

Em um primeiro momento, trata-se de uma revisão bibliográfica, que centrada nos estudos do 

educador e pesquisador chileno LuisRazeto pautou-se em compreender as práticas da Economia 

popular e solidária. Em um segundo momento, por meio de uma revisão teórica, buscamos 

compreender as raízes históricas e ontológicas da relação Trabalho e Educação para, por 

fim, traçarmos considerações prévias de nossa pesquisa sobre a produção e a articulação de saberes em 

uma cooperativa popular do setorial da reciclagem.  

Palavras-chave: Trabalho associado, Educação Popular, Organizações Econômicas populares de 

solidariedade, Pedagogia da produção associada 

Abstract 

The problem that guides this study is centered on understanding the educational principle of work in 

contemporary society through a study of knowledge woven into associated pieces. At first, it is a 

bibliographic review focused on the studies of Chilean educator and researcher, Luis Razeto. This 

review is based on understanding the practices of popular and solidary economics. In the second step, 

through a theoretical review, we seek to understand the historical and ontological roots of the Work 

and Education relationship.  Finally, we aim to trace previous considerations of our research on the 

production and articulation of knowledge in the popular cooperative of the recycling sector. 

Keywords: Associated work, Popular Education, Popular Economic Organizations of Solidarity, 

Pedagogy of associated production 

 

Introdução 

Os estudos no campo do trabalho apontam que a partir da década de 1970, os países 

capitalistas centrais viram emergir um processo de reestruturação produtiva que impactou 

mundialmente as relações de trabalho. Marcado pelo grande salto tecnológico e pela invasão 

da robótica e da microeletrônica nos espaços fabris, passou a (re)configurar novas relações de 

                                                           
40
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trabalho e de produção, nas quais taylorismo e fordismo mesclam-se com outros processos 

produtivos, aprofundando um quadro de precarização do trabalho e da vida.  

No atual contexto de crise estrutural que visa, de acordo com Antunes (2009)tanto a 

recuperação do padrão de acumulação, quanto repor a hegemonia que vinha perdendo, no 

interior do espaço produtivo desde o final da década de 1960, ―Mundializa-se o capital ―sem 

sociedade‖ e acentua-se a contradição formulada por Marx, entre o avanço das forças 

produtivas e da exploração da força de trabalho‖. (FRIGOTO, 2001, p.16) 

No que diz respeito aos países periféricos da América Latina, que carregam como 

heranças de suas colonizações sociedades hieraquizadas e verticalizadas, permeadas pela 

desigualdade e pelas relações de mando-obedienciencia, o novo capitalismo se articula de 

forma a reforçar os privilégios das classes dominantes, polarizando carência e privilégio, 

acabando com direitos e desarticulando movimentos sociais, fênomeno que Chaui (2000) 

classificou como ‗dádiva do neoliberalismo‘.  

Neste contexto, há uma ampliação da exploração e da precarização dos trabalhadores 

empregados e a produção de um enorme contingente de desempregados. Para Frigoto (2001) 

―A subordinação do trabalho ao capital efetiva-se hoje de forma mais complexa e 

heterogenea, intensificando seus ritmos e processos, ampliando o trabalho morto e, ao mesmo 

tempo, efetivando uma necessaria interação entre este e o trabalho vivo.‖ (p.16) Desta forma, 

o sistema produtivo passou a agregar apenas uma pequena parcela de ‗trabalhadores estáveis‘, 

combinado com uma grande número de trabalhadores e trabalhadoras ―terceirizados‖, 

―autônomos‖, ―independentes‖ e ―patrões de si mesmo‖ 

Assim, para se manter, o capital destrói os direitos e as conquistas resultantes da luta 

da classe trabalhadora  e incorpora-se de expressões que, por hora, estiveram presentes nas 

lutas dos trabalhadores, para dar-lhes outras configurações muito distintas, de modo a 

incorporar elementos dos discursos do proletariado, porém sob clara concepção burguesa. 

(ANTUNES, 2009). 

Apesar da imensa capacidade do avanço das forças produtivas potencializarem-se cada 

dia mais, a vergonhosa miséria e fome expande-se, chegando a atingir, no ano de 2018 no 

Brasil, um quarto da população brasileira, ou seja, 52,5 milhões brasileiros, sendo sua maioria 

mulheres, pretas e pardas.
41

 

                                                           
41

De acordo com a Síntese de Indicadores do IBGE de 2019 a pobreza atinge sobretudo a população 

preta ou parda, que representa 72,7% dos pobres, em números absolutos 38,1 milhões de pessoas. E as 

mulheres pretas ou pardas compõem o maior contingente, 27,2 milhões de pessoas abaixo da linha da 

pobreza. (IBGE, 2019). 
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Diante de tal cenário é preciso, ao considerar como objeto de estudo os ‗sujeitos de 

saberes‘ de uma cooperativa popular de reciclagem, repensar, como nos sugere Tiriba (2006) 

sobre qual concepção de cooperativismo nos referimos, pois o fato de os trabalhadores serem 

proprietários dos meios de produção, não necessariamente se configura como trabalho 

emancipado, ou nas palavras da autora ―Não é sinônimo de superação das relações capitalistas 

de produção, e tampouco representa, necessariamente trabalho emancipado.‖ (p.4) 

Na virada do século emergiu uma lógica de mercado responsável pela ampliação 

exacerbada de um grande exército de excluidos que caracteriza-se, sobretudo, pela  

dificuldade dos jovens de encontrar o primeiro emprego e pela duração prolongada do 

desemprego. Diante da crise estrutural do emprego e da flexibilização das relações entre 

capital e trabalho, dentre as mais diversas formas de economia popular que proliferam a partir 

da década de 1990 ganharam destaque as organizações econômicas populares que se efetivam 

por meio da produção associada.  Por tais mobilizações ocorrerem sob os fenômenos da 

crescente globalização, compreendemos que se constituem como realidades complexas, 

constituídas de múltiplos elementos interligados e que, de acordo com as considerações de 

Adams (2014), não podem ser compreendidas no singular, sob o risco de conduzir à aceitação 

passiva da ideologia do modelo hegemônico do capitalismo ocidental. 

Partindo de tais considerações e compreendendo que o cooperativismo vem sendo 

demandado pelo modelo neoliberal como estratégia para burlar ou mesmo acabar com os 

direitos trabalhistas, tomando como referência a matriz analítica latino americana sobre 

Economia popular e solidária, buscamos elucidar sobreque tipo de trabalho e produção 

associada estamos nos referindo, debruçando-nos então sobre os estudo do educador e 

pesquisador chileno Luís Razeto (1993) em diálogo com a pesquisa-ação de Lia Tiriba (2001, 

2006, 2007).  

Em um segundo momento, partindo da compreensão de que as concepções de trabalho 

resultam de um largo processo histórico, pelo qual se desenvolveram e se desenvolvem, 

concomitantemente aos modos de produção e organização social, buscamos compreender o 

princípio educativo do trabalho a partir de uma revisão teórica sobre as raízes históricas e 

ontológicas de Trabalho e Educação para, por fim, investigarmos, nas sociedades 

contemporâneas, o princípio educativo do trabalho associado a partir de considerações prévias 

da pesquisarealizada em uma cooperativa popular de reciclagem. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, de inspiração etnográfica, realizada a partir do acompanhamento de uma 

Cooperativa de reciclagem formada por 41 trabalhadores e trabalhadoras, situada no 
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município de Cotia/SP. Até o presente momento foram empregados dois instrumentos de 

pesquisa, a observação participante e as entrevistas semiestruturadas, ambas respeitando as 

normas do Conselho de Ética em pesquisa.  

 

Organizações Econômicas populares de solidariedade como tempo e espaço do 

cooperativismo autêntico 

Na verdade, se admitíssemos que a desumanização é vocação histórica dos 

homens, nada mais teríamos que fazer, a não ser adotar uma atitude cínica ou 

de total desespero. A luta pela humanização, pelo trabalho livre, pela 

desalienação, pela afirmação dos homens como pessoas, como ―seres para 

si‖, não teria significação. Esta somente é possível porque a desumanização, 

mesmo que um fato concreto na história, não é porém, destino dado, mas 

resultado de uma ―ordem‖ injusta que gera a violência dos opressores e esta, 

o ser menos. (FREIRE, 2016, p.41) 

  

Ao escrever a introdução do livro Educação como prática de liberdade, Weffort 

(1967) analisa que o Golpe de Estado de 1964 teve entre seus resultados e também seus 

objetivos, a desestruturação do que foi o maior esforço de democratização da cultura já 

realizado no Brasil, a Educação popular. Contudo, ressalta, ficaram as sementes que 

transcenderam os marcos do período e as próprias fronteiras do país e, da experiência de 

Angicos, por exemplo, aprendemos que alfabetização e conscientização jamais se separam, 

isso porque todo aprendizado deve estar associado com a tomada de consciência do educando. 

Foi partindo da intensão de uma Educação popular capaz de propiciar a humanização e 

a alibertação dos sujeitos que sofrem com as opressões políticas, econômicas e culturaisque 

no final de década de 1980, um grupo de educadores, envolvidos com a educação popular e a 

educação de jovens e adultos, passou a observar que ―(...) não bastava promover a 

conscientização e a organização popular. Era preciso associar a conscientização crítica 

organizativa ao produtivo, ao trabalho e renda‖. (GADOTTI, 2009, p. 17) 

E desta reflexão educadores latino americanos como Gadotti, Gutierrez, Razeto, Cruz 

Prado, Gorostiagi, dentre outros, deram início ao Programa de Economia popular para a 

América Latina, queenvolvia, de acordo com Gadotti (2009), diferentes países no que 

chamavam de ‗fator C‘: cooperação, corresponsabilidade, comunicação e comunidade.  
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Desde então,tem se proliferado por toda a América Latina estratégias econômicas 

pelas quais os trabalhadores vem procurando se defenderem das injustiças que, na perspectiva 

deste grupo de educadores, foram aprofundadas pelo avanço neoliberal, e não criadas por ele. 

Centraremos aqui parte de nossas atenções em um destes educadores que se dedicou a 

compreender as especificidades, limites e desafios destas Economias populares que ocuparam 

a América Latina, sobretudo, nos períodos em que avançaram governos progressistas. O 

educador e pesquisador chileno LuisRazeto (1993) ampliou seus estudos centrados nesta 

temática a partir da década de 1970, descrevendo cinco grupos constituintes desta Economia 

popular: 1) Microempresas e pequenas oficinas e negócios de caráter familiar, individual ou 

de dois ou três sócios, 2) Organizações Econômicas populares, 3) Iniciativas individuais não 

estabelecidas e informais, 4) Atividades ilegais e com pequenos delitos e 5) Soluções 

assistenciais e inserção em sistemas de beneficência pública ou privada.  

Esses grupos foram realocados em três níveis: a) Estratégias de sobrevivência – 

―quando a atividade é considerada de emergência, transitória e permite apenas a satisfação das 

necessidades básicas em termos de simples sobrevivência fisiológica‖, b) Estratégia de 

subsistência – ―quando  atividade permite a satisfação das necessidades básicas, mas não 

torna possível nenhuma forma de acumulação e crescimento, e c) Estratégias de vida – 

―quando as pessoas valorizam certos espaços da atividade que realizam (a liberdade, o 

companheirismo, a autogestão), ou as consideram melhor alternativas possíveis, ou 

consideram fechadas outras alternativas (por razões de idade ou formação) e, em 

consequência, ‗apostam‘ na iniciativa empreendida como opção permanente, através da qual 

buscam crescer e ir além da simples subsistência.‖. (p.38) 

 

Há de se acrescentar que, por trás desses diferentes caminhos para enfrentar 

os problemas estão diferentes culturas e experiências prévias. As respostas 

organizadas e solidárias surgem de ambientes mais conscientes e 

participativas que tiveram ou têm alguma vinculação com a cultura católica, 

ou com ideologias progressistas (em paróquias e comunidades, em 

sindicatos, partidos e organizações populares, em experiencias prévias de 

desenvolvimento da comunidade e promoção popular etc. (p.39) 

O que educador e pesquisador Razeto nos aponta, a partir desta análise, é que o 

surgimento das experiências de economias populares que se solidarizam, nos países latinos, 

não são provenientes, exclusivamente, de uma situação de crise do desemprego e de 
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obstacularização das condições de sobrevivência, não podendo assim, como nos apontou 

anteriormente Adams (2014), serem analisadas no singular. 

Assim, é por meio das organizações de Economia Popular OEPs, pelas quais os 

trabalhadores vão criando estrategias de sobrevivência e, dentre algumas delas, descobrindo  a 

possibilidade de criar uma economia que tenta ser alternativa à lógica excludente do capital,  

entendidas a partir de dois grandes conceitos: Economia Popular e Economia Solidária. Tais 

conceitos são compreendidos por nós como centrais para pensarmos como os trabalhadores e 

trabalhadoras excluídos historicamente do trabalho assalariado e na luta pela existêcia e 

também pela sobrevivência, têm criado novas formas de produzir.  

Por Economia Popular Razeto―(...) um fenomeno generalizado que se estendeu pela 

América Latina, em um contexto de inicio de profundas transformações no mercado e no 

Estado‖. (1993, p. 34) . Sobre o primeiro, o mercado, há um esgotamento da capacidade de 

absorver força de trabalho e de permitir o acesso à satisfação das necessidades e aspirações 

dos setores populares; quanto ao segundo, Estado, reduziu suas possibilidades de canalizar 

recursos e serviços por meio das políticas sociais. Ambos os fenômenos, tanto na perspectiva 

de Razeto quanto de Tiriba, acentuam-se no século XXI.  

Como consequência de tais fenômenos, a Economia Popular acolherá realidades 

heterogêneas, que podem ser classificadas como ‗‘economia informal‘, ‗estratégias de 

sobrevivência‘, ‗economias subalternas‘. Ou seja, retomando novamente as considerações de 

Tiriba (2001), a Economia popular corresponde à flanelinhas, engraxates, perueiros, 

chaveiros, consertadores de panelas, vendedores de planos de sáude, de frutas, legumes, 

ambulantes das ruas, trens e metrôs e os carrinheiros catadores de materiais. 

Por Economia Solidária Razeto compreende, assim como outros autores de grande 

referência para estudos deste campo, como Singer (2002), que é um modo especial de fazer 

economia, ou seja, de produzir, de distribuir recursos, de consumir – o qual representa um 

conjunto de características próprias, considerada como alternativa aos modos de produção 

capitalista.  

Concebemos a economia de solidariedade como uma formulação teórica de 

nivel científico, elaborada a partir e para dar conta de conjuntos 

significativos de experiencias economicas – no campo da produção, 

comércio, financiamento de servicos etc. -, que compartilham alguns traços 

constitutivos e essenciais de solidariedade, mutualismo, cooperação e 

autogestão comunitária, que definem uma racionalidade especial, diferente 

de outras racionaliades economicas. Trata-se de um modo de fazer economia 

que implica comportamentos sociais e pessoais novos, tanto no plano da 
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organização da produção e das empresas, como nos sistemas de destinação 

de recursos e destribuição dos bens e serviços produzidos, e nos 

procedimentos e mecanismos de consumo e acumulação. (Razeto, 1993,  p. 

40) 

Assim, ao pensarmos os fazeres pedagógicos existentes da produção associada, nos 

aproximamos das atividades que Razeto (1993) definiu como Economia popular de 

solidariedade; afinal nem toda Economia popular é solidária. Isso significa que  não é porque 

as pessoas são boas, ou trabalham coletivamente que a atividade é solidária, assim como nem 

toda economia solidária é parte de uma economia popular. Para este autor existem 10 

elementos que são inerentes ao modo de ser, às razões de formação, às estrutura internas e aos 

critérios para tomadas de decisões: a) são iniciativas que se desenvolvem nos setores 

populares; b) são iniciativas associativas; c) são iniciativas organizativas que são (dão) 

lugar a organizações; d) são iniciativas criadas para enfrentar um conjunto de carencias e 

necessidades concretas; e) Nestas organizações busca-se enfrentar os problemas através de 

ações diretas; f) são iniciativas que implicam relações de valores solidários; g) querem ser 

participativas, democráticas, autogestionárias e autonomas; h) não se limitam apenas a um 

tipo de atividade, tendem a integrar atividades; i) são iniciativas nas quais se pretende ser 

diferente e alternativo com respeito ao sistema imperante, objetivando chegar assim, ainda 

que em uma pequena escala, a uma mudança social; j)são experiências que tendem a se 

coordenar como outras, formando redes horizontais baseadas na troca de informações e na 

busca de ações conjuntas. 

Em atividades de Economia popular e solidária esses traços se articulam uns com os 

outros,  como forma de se fortalecerem e garantirem sua sobrevivência. Essa articulação 

produz outra lógica interna de organização, de comportamentos e\ou práticas sociais, isso 

porque manifesta-se como alternativa à logica capitalista e tem por objetivo acolher aqueles e 

aquelas que são por ela excluídos. (RAZETO, 1993).  

Para Razeto (1993) e Tiriba (2001) a racionalidade das organizações de Economia 

popular e solidária são definidas pela categoria Trabalho, o que garante aos trabalhadores  

crescimento de suas capacidades de trabalho, tecnológicas, empresariais, de suas relações 

sociais e valores solidários. 

Mesmo que considerada híbrida ou mesmo alternativa ao mercado capitalista, 

consideramos que ao tentarem criar uma economia alternativa à sua lógica excludente, os 

trabalhadores associados também vêm tentando produzir, ainda que de maneira contraditória, 
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alternativas de organização do trabalho em que a atividade do trabalho não lhes apresente 

como sacrifício, mas como criação. Desta forma, e concordando com Tiriba: 

a autogestão consiste em que cada um possa constituir-se em senhor de si 

mesmo, de seu trabalho, como sujeito criador de sua história e construtor de 

uma nova ordem social, o que pressupoe uma relação estreita entre teoria e 

prática, entre o que-fazer no chão-da-produção e os fundamentos filosóficos 

e cientificos –tecnologicos relativos ao mundo do trabalho. (2001, p.182) 

 

Para a autora, ainda que estas atividades estejam limitadas a uma ‗politica tecnológica 

nacional‘, que, por sua vez, encontra-se submetida aos países industrializados avançados, as 

experiências de produção associada em Economia popular e solidária convidam os 

trabalhadores a  inverter a atual racionalidade tecnológica, mantenedora da subordinação do 

trabalho ao capital, transformando assim a tecnologia em instrumento de libertação. Neste 

sentido, a produção destas atividades ―(...) pressupõe que, além da propriedade dos meios de 

produção, os trabalhadores necessitam aproporiar-se dos fundamentos científicos-

tecnologicos que dão sentido a seu trabalho, colocando os meios de produção a seu 

serviço.(p.182) 

Nas atividades populares que se apropriam do valor solidário e  tomam como princípio 

o trabalho, o valor de troca não se sobrepõe ao valor de uso, pois mesmo que com a 

emergência do capitalismo o trabalho se configure como mercadoria, o sentido da vida não foi 

expropriado dos seres humanos. Se para Freire (2016) homens e mulheres são seres 

inconclusos e conscientes de sua inconclusão, sendo assim capazes de compreender que sua 

humanidade foi roubada pela opressão, compreendemos que o trabalho associado proporciona 

ações e reflexões capazes de fazer os sujeitos conhecerem a si, engajando-se na luta pela 

restauração da humanização que liberta não só a si, mas a um coletivo, aos cooperados e 

cooperadas e também aos educadores.  

Desde o início do imbricamento entre Educação popular e Economia popular na 

América Latina dos anos 1990 até os dias de hoje as práticas de economia popular ampliaram 

e diversificaram-se não se limitando apenas a reprodução do capital. Pois como nos apontam 

os estudos de Tiriba e Picanço (2010) o sistema capital ao mesmo tempo que exclui, que 

degrada e precariza, impele a recriar antigas e novas relações econômico-sociais e, por 

consequência, leva a repensar o sentido da práxis produtiva. Estaria ainda então a origem de 

‗outras economias‘, dentre algumas delas a Solidária, a Economia cooperativa, a Economia 
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popular de produção associada e a Economia popular de solidariedade que diferente do 

modelo hegemônico capitalista, abrem novos caminhos de produção associada da vida. 

 

Os sentidos do trabalho: humanização e desumanização do ser 

Da longa trajetória dos estudos sobre o mundo do trabalho e da aprendizagem, entre 

estudiosos clássicos e contemporâneos, temos aprendido que trabalho e educação são 

atividades intrínsecas e específicas da espécie humana. Desde textos clássicos como o escrito 

por Engels já em 1876, até os estudos mais recentes como de Antunes (2009), Saviani (2007),  

Kuenzer (1991) , Freire (2016) e Neto (2012) tem se construído a ideia de que o trabalho e 

educação são realizações fundantes da humanidade e pontos de partida para a constituição do 

ser social.  

Para Engels (2004) o trabalho é a categoria que se constitui no fundamento do 

processo de elaboração do conhecimento, afirmativa que se elucida no pensamento de Saviani 

(2007), ao propor que trabalho e educação são atividades especificamente humanas, e a 

característica que justifica a especificidade destes atributos é a racionalidade, que se 

materializa por meio do trabalho. 

Soma-se a esta análise as contribuições de Kuenzer (1991) e de Neto (2012) que nos 

sugerem pensar o conceito de trabalho a partir de sua dupla dimensão, ou da sua articulação 

entre subjetividade e objetividade, entre projeção e objetivação, entre consciência e mundo da 

produção, entre o irreal e o material, atividade teórica e prática, ou seja, movimento que 

articula uma dupla dimensão entre o pensar e o fabricar, sendo apenas na indissociabilidade 

destas duas dimensões que o trabalho se efetiva 

Nesta perspectiva, trabalho é a atividade que transforma formas naturais em produtos 

que satisfaçam as necessidades de manutenção da vida humana. Assim, ao operar e 

transformar os meios naturais, homens e mulheres transformam e vão transformando a si 

mesmos, educando-se. 

Foi por meio do trabalho que a humanidade se constituiu como tal. Quando muitos dos 

autores acima citados apontam que o trabalho é fundante do ser social, é precisamente porque 

é de ser social que se fala quando se fala sobre humanidade, pois como atividade que exige a 

coletividade, foi historicamente formando o que hoje temos chamamos de sociedade.  

Contudo, considerando os apontamentos de Neto (2012), as determinações naturais 

transformam-se à medida que a forma como são saciadas vão se transformando. Assim, 

partindo dos ensinamentos de Marx e Engels compreendemos que, em uma sociedade 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém(PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará – Brasil 

 

1320 

complexa como a do capital, as necessidades para manutenção da vida vão afastando-se de 

suas determinações naturais, passando a ser determinadas pelo capital e seu valor de uso 

passando a ser determinado pelo valor de troca.  

Com a consolidação do capitalismo como modo de produção predominante no 

ocidente, originou-se um novo modelo no qual e pelo qual tanto a projeção, quanto a 

objetivação do trabalho vem sendo expropriadas dos trabalhadores e trabalhadoras, e o que 

deveria ser fonte de humanização, converte-se em desrealização social, como reflete Antunes 

(2009, p.1):  

O que deveria ser fonte de humanidade se converte em desrealização do ser 

social, alienação e estranhamento dos homens e mulheres que trabalham. E 

esse processo de alienação do trabalho não se efetiva apenas no resultado de 

perda do objeto, do produto de trabalho, mas também no próprio ato de 

produção, resultado da atividade produtiva já alienada. O que significa dizer 

que, sob o capitalismo, o trabalhador não se satisfaz no labor, mas se 

degrada; não se reconhece, mas se desumaniza no trabalho.  

No pensamento de Paulo Freire expresso na Pedagogia do oprimido (2016) é na 

violência de uma sociedade na qual o homem é explorado pelo próprio homem e que tem por 

finalidade apenas a manutenção dos interesses daqueles que oprimem, que os homens 

desumanizam-see vão se distorcendo de sua vocação. Neste processo, à medida que o trabalho 

vai transformando-se em mercadoria, a educação transforma-se em estratégia de controle das 

ações do pensar reflexivo e estratégia de manutenção da ordem.  

Contudo,  para este mesmo autor para quem  a  esperança é necessidade ontológica e 

que assim como o trabalho é existencial, histórica e só se faz no coletivo, para Freire (2016) 

homens e mulheres não são seres acabados e estáticos na história, mas seres inconclusos e 

conscientes de sua inconclusão, sendo assim capazes de compreenderem que sua humanidade 

foi roubada pela opressão. O processo de conhecer-se a si é a luta pela restauração da 

humanização que liberta não só a si, mas aos outros.  

Deste conjunto de ideias e debates interessa-nos como base para o nosso estudo o 

aprendizado de que, apesar de o trabalho das sociedades de classes ser alienador, degradar e 

mutilar a vida humana, ele não pode ser pura negatividade, não sendo capaz de, assim como 

posto por Razeto (1993), por Freire (2016), Frigoto (2001, 2012) e Tiriba (2001, 2007, 2009, 

2012), anular as capacidades humanas de criar e de buscar a superação da exploração.  

 A algumas décadas a pesquisadora Lia Tiriba tem se dedicado a pesquisar os 

processos de formação humana-educativas e culturais a partir da observação de diferentes 
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experiencias de organizações coletivas de trabalhadores e da gestão democrática do processo 

de trabalho. Pautada no trabalho de Kuenzer (1986) Pedagogia da Fábrica, Tiriba utiliza o 

conceito de ‗Pedagogia da produção associada‘ para poder compreender a produção e a 

articulação de saberes nos espaços/tempo coletivos de produção da vida, ressaltando seus 

limites e apontando suas potencialidades de se contrapor a lógica perversa do capital na 

reinvenção do cotidiano do trabalho.  

Para a autora, compreender a Pedagogia da produção associada requer a compreensão 

de duas importantes categorias de análise: a) Produção associada: processo em que os 

trabalhadores se associam na produção de bens e serviços; b) Autogestão: prática social, que 

se circunscreve a uma ou mais unidades econômicas-sociais, educativas e cultura nas quais os 

trabalhadores tomam para si, em diferentes níveis, o controle dos meios de produção, do 

processo de trabalho e do produto do trabalho. ―No horizonte da emancipação humana as 

categorias históricas produção associada e autogestão se articulam e, no interior do modo de 

produção capitalista, são possibilidades concretas de experimentação‖. (ROIK, CANTÓIA, 

FARIAS, 2018, p.5) 

Sobre o termo Produção Associada e Autogestão, são compreendido por Tiriba em 

diálogo com Fischer como: 

Relações econômicas, sociais e culturais nas quais trabalhadores e 

trabalhadoras tem a propriedade ou posse coletiva dos meios de 

produção e cuja organização do trabalho (material e simbólico) é 

mediada e regulada por práticas que conferem aos sujeitos coletivos o 

poder de decisão sobre o processo de produzir a vida social. (TIRIBA, 

FISCHER. 2012, p.614) 

Mas, como posto já na introdução deste trabalho, diante do contexto de flexibilização 

da relação trabalho e capital é preciso considerar que o trabalho associado pode ter seus 

limites, e neste sentido Tiriba (2012) pontua que o embate contra a exploração e a degradação 

do trabalho não é suficiente para que os trabalhadores e trabalhadoras se apropriem dos meios 

de produção, para isso as práticas associativas e de autogestão tem que realizar uma alteração 

profunda nas relações de trabalho, destruindo os processos de valorização do capital e por 

isso, não podem ser confundidas com práticas capitalistas como ―grupos autônomos‖, 

―semiautônomos‖, ou mesmo como cooperativas de produção que se organizam em torno da 

produção agroindustrial, sendo de acordo com a autora ―Demandadas para fazerem valer a 

flexibilização dos relações entre capital e trabalho (...)‖. (2012, p.617) 
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É por isso que, a compreensão da Pedagogia da produção associada requer sempre que 

nos debrucemos ‗teórica e ativamente‘ nas análises das relações sociais de produção do 

trabalha e da vida. Tendo suas bases teórico-conceituais em Gramsci, para quem a práxis é o 

eixo da construção da realidade social, Tiriba observa como no espaço do trabalho associado 

os trabalhadores e trabalhadoras podem criar uma ‗outra cultura do trabalho‘ e experimentar 

novas formas de produção socializada, pondo-se assim como alternativa ao projeto destrutivo 

que é determinado pelo capital.  

Para muitos estudiosos, dentre alguns aqui citados, as práticas de produção associada e 

autogestão são solos férteis capazes de fazerem germinar novas relações e práticas educativas 

e novos vínculos entre educação, produção e sociedade. Para os pesquisadores Roik, Cantóia 

e Faria (2018), é na apreensão dos saberes e fazeres, tecidos na cotidianidade desses homens e 

mulheres que buscam se apropriar do processo de produção em sua totalidade que se 

encontram os elementos que favoreçam a formação integral e omnilateral de um novo 

homem. (2018, p.7)  

Desta forma, partindo da premissa do princípio educativo do trabalho, a produção 

associada e a Autogestão podem ser compreendidas como unidades de produção associada de 

saberes na qual e pela qual vão brotando novos saberes e novos fazeres, bem como se 

articulando saberes hora fragmentados pelo capital. Desta forma é de maneira dialética que 

―(...) o trabalho é princípio educativo e, ao mesmo tempo, uma das formas pelas quais, com a 

luta dos trabalhadores, é possível fazer germinar os embriões de uma nova cultura do 

trabalho‖. (TIRIBA; PICANÇO, 2012, p.29) 

―Trabalho como princípio educativo, dependerá sempre das condições de sua 

realização, dos fins a que se destina, de quem se apropria do produto do trabalho e do 

conhecimento que gera‖. (FRIGOTO, CIAVATTA, 2009, p.755) 

 

Educação, trabalho e vida: considerações de pesquisa sobre os fazeres pedagógicos em 

uma cooperativa popular de reciclagem. 

Não é no silencio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-

reflexão. FREIRE 

No atual contexto de aprofundamente da precarização do trabalho e da vida e da 

consequente ampliação das estratégias de sobrevivência, Tiriba (2007) nos chama atenção 
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para a necessidade de uma maior sensibilidade ao tentarmos compreender as formas pelas 

quais homens e mulheres, acumulando forças individuais e energias coletivas, materializam 

suas capacidades para encontrar meios de produção social das suas existências.  

Essa necessidade torna-se ainda maior em um país no qual a Economia popular ou 

Economias populares têm se feito presentes  em todas as suas formações econômico-sociais, 

atravessando nossa história desde as organizações indígenas, acompanhando os processos de 

aquilombagem e fazendo-se presente em todos os processos de luta pela e para a terra.  

Como já mencionado pelos estudos de Razeto (1993) é fato que as práticas da 

Economia popular, diante de uma realidade de acumulação flexivel, tornaram-se mais 

visíveis. Visibilidade que se faz presente ao pensarmos o complexo universo dos 

trabalhadores e trabalhadoras que vivem da coleta, triagem, beneficiamento e venda de 

resíduos sólidos no Brasil.  

O número de catadores e catadoras no Brasil não é exato e muito menos fácil de ser 

calculado. O estudo recentemente revisado por Dagnino e Johansem (2017) aponta que 

existiam no Brasil, em 2010, 398.348 pessoas ocupadas como ―Coletores de lixo‖, desse total, 

226.795 eram ―Coletores de lixo e material reciclável‖, 164.168 declararam-se 

―Classificadores de resíduos‖ e 7.385 eram ―Varredores e afins‖.
42

 De acordo com este estudo 

a região Sudeste concentra o maior número de catadores do país, representando cerca de 42% 

da força de trabalho nessa ocupação.  

Contudo, dados do Movimento Nacional dos Catadores – MNCR
43

 contestam estes 

números, apontando que existem hoje cerca de 800 mil catadores de material reciclável no 

país, número que pode se expandir para 1.000.000 de mulheres e homens. Estes trabalhadores 

e trabalhadoras são responsáveis por 90% do processo de reciclagem e, mesmo sendo a base 

produtiva da cadeia da reciclagem, pelos cálculos do MNCR, apenas 10% do lucro resultante 

desse tipo de comércio, permanece com estes catadores.  

Nas últimas décadas esses catadores e catadoras vêm buscando organizarem-se em 

associações e cooperativas, de acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada – IPEA; 30 mil catadores estão organizados em poucos mais de 1.100 cooperativas e 

associações no Brasil, sendo que na cidade de São Paulo corresponde a 63 empreendimentos.  

                                                           
42

 Os catadores no Brasil: características demográficas e socioeconômicas dos coletores de material reciclável, 
classificadores de resíduos e varredores a partir do censo demográfico de 2010.  
43

 Assim como os resíduos sólidos e, os nossos hábitos, também devem ser reciclados. Catadorte: 
Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo dos Catadores de Materiais Recicláveis. Cartilha MNCR. 
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Diante desta análise, partindo da perspectiva da emancipação dos trabalhadores 

associados, procuramos compreender por meio de uma pesquisa de tipo qualitativo, a 

articulação entre Trabalho e Educação popular em uma cooperativa popular de reciclagem 

localizada no município de Cotia/SP, tendo por desafio compreender se, diante da realidade 

posta, é possível que os trabalhadores e trabalhadoras mobilizem suas energias em torno de 

um projeto de desenvolvimento econômico que privilegie a hegemonia do trabalho sobre o 

capital.  

A partir da análise pela qual nos centramos em compreender o processo de formação 

do grupo pesquisado, podemos observar que existe na preconcepção da Cooperativa um 

‗diálogo autêntico‘ articulado por meio das ações da Associação Amigos do Bairro Nova 

Cotia e de uma igreja ativa que ecoa na organização do trabalho, fazendo com que a 

solidariedade se incorpore na organização da produção e na gestão. Faz-se importante 

considerar que o sentido de diálogo aqui posto não se refere a uma mera conversa ou troca de 

palavras, mas diálogo que se faz de acordo com os princípios da Educação popular, ou seja, o 

momento em que os sujeitos se reconhecem uns nos outros e assim constroem algo novo. 

Diálogo que só acontece quando ação e reflexão se encontram, isso é a práxis, as palavras 

comprometidas como a realidade e com sua transformação.  

Estabelecendo em seu estudo uma aproximação entre trabalho, educação e vida, Tiriba 

(2001) compreende que é pela práxis que homens e mulheres transformam suas realidades. 

―Como momento existencial e atividade objetiva dos homens, a práxis, não é atividade prática 

contraposta à teoria; é determinação da existencia humana como elaboração da realidade.‖ 

(p.184) Referenciando em Kosik, a autora afirma que um dos pressupostos básicos da práxis é 

que o homem [e a mulher] é um ser que cria e recria a realidade humano-social e se constitui 

como unidade do próprio homem e do mundo, da matéria e do espírito, do sujeito e do objeto.  

 Na construção argumentativa, Tiriba (2001) afirma que a práxis produtiva constitui-se 

como práxis fundamental, uma vez que, a partir do trabalho, os homens e mulheres produzem 

o mundo humano ou humanizado,regulando e controlando seu intercâmbio material com a 

natureza e atuandosobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo que modifica 

sua própria natureza, como afirma Marx. Nesta perspectiva o processo educativo é a unidade 

entre teoria e prática, que não pode se reduzir ao espaço da escola, pois são processos de vida: 

Devido aos homens só conhecerem e transformarem a realidade à medida em 

que se inserem ativamente nela, não é possível reduzir o processo de 

conhecer o mundo ao espaço da escola, mas buscar os elementos materiais e 

imateriais da formação humana em outras instancias educativas que, 
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sobrepassando os muros da escola, acontecem como processos de vida. 

(p.188) 

 

A atividade teórico-prática, como equilíbrio entre ordem natural e ordem social,  

configura-se como fundamento e, também, princípio educativo, favorecendo os elementos 

para a compreensão do caminhar histórico do homem como passado e como projeção do 

futuro. É no movimento dialético do traballho entre o atuar e o pensar que estamos aqui 

compreendendo o princípio educativo do trabalho no espaço/tempo de uma cooperativas 

popular de reciclagem. 

Ao investigarmos a Cooperativa Coopernova Cotia Recicla, pudemos observar que 

existe uma cidadania ativa que antecede a existência do trabalho. Foi por meio da luta por 

melhores condições de vida no bairro, como a luta pela instalação de luz elétrica, pela asfalto, 

pela moradia, por escola e as tentativas de manutenção da limpeza do rio que o trabalho 

associado e autogestionário de uma cooperativa nasceu, dando origem a um processo de 

organização do trabalho pelo qual os catadores e catadoras aprendem os conhecimentos 

específicos não apenas para coletar, triar, beneficiar e vender coletivamente, mas criando, 

recriando e articulando novos saberes e aprendendo novos valores e comportamentos.  

Por meio desta análise, compreendendo que as práticas de trabalho nas quais os 

trabalhadores controlam o processo produtivo existe um fazer pedagógico que, germinando 

com uma pedagogia não do ‗fazer para‘, mas do ‗fazer com‘, e que tendo a opressão como 

objeto de reflexão, potencializa-se como uma educação e trabalho para a emancipação. 

Parafraseando Freire ―Pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto da reflexão dos 

oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário na luta por sua libertação, em que 

esta pedagogia fará e refará‖. (2016, p.43) 

Diante destas observações o diálogo com Paulo Freire tornou-se essencial, em especial 

a obra Pedagogia do oprimido,  utilizada como referência salutar para pensarmos, em especial 

as cooperativas populares e solidárias do setorial da reciclagem como práxis, ou a ação 

reflexiva que fala Freire, compreendendo que as iniciativas e ações comunitárias e populares 

acontecem em um processo de ação-reflexão-ação, capaz de fazer emergir, de circular e 

articular uma educação reflexiva, conscientizadora e emancipadora. 
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Considerações Finais 

 

Ao longo de suas trajetórias os grupos de Economia popular e solidária constroem 

comportamentos, valores e práticas de trabalho coletivo para além do resultado mercantil, o 

que torna possível observar que a valorização das relações humanas supera as relações 

mercantis, bem como a prática do trabalho se tornou para o grupo a sustentação para uma 

ação socioeducativa, seja na relação de igualdade e de reconhecimento do grupo frente ao 

outro, da valorização do saber popular, seja  do conhecimento construído a partir da vivência 

de cada um.Para diversos estudiosos, esta maneira dos trabalhadores e trabalhadoras se 

organizarem em trabalhos associados, na busca da manutenção da vida a partir da 

solidariedade, pode ser deve ser compreendida a partir da perspectivados saberes do trabalho 

associado ou da Pedagogia da produção associada.  

Nas atividades de Economia popular que se apropriam do valor solidário e o tomam 

como princípio o trabalho, o valor de troca não se sobrepõe ao valor de uso, mesmo que com 

a emergência do capitalismo o trabalho se configure como mercadoria, o sentido da vida não 

foi expropriado dos seres humanos. Se para Freire (2016), como afirmamos acima,  homens e 

mulheres são seres inconclusos e conscientes de sua inconclusão, sendo assim capazes de 

compreender que sua humanidade foi roubada pela opressão, compreendemos que o trabalho 

associado proporciona ações e reflexões capazes de fazer os sujeitos conhecerem a si, 

engajando-se na luta pela restauração da humanização que liberta não só a si, mas a um 

coletivo em envolve os trabalhadores e trabalhadoras, os educadores e educadoras, 

pesquisador, os moradores do bairro e os gestores públicos. 
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Área Temática 6: Cooperativismo, Economia Solidária e Gestão de Empreendimentos 
Modalidade: Artigo Científico 

 
Resumo 

O objetivo destetexto consiste em aproximações teóricas que circunscrevem as capacidades dos atores 

tecendo dinâmicas sociais e econômicasemambientes imersos a hostilidades e contextos adversos, 

articulado a partir da ideia da ―hermenêutica das emergências‖ e os ―contramovimentos‖ ao 

desenvolvimento rural, fazendo referências ao contexto da Amazônia brasileira. Recorre-se a uma 

abordagem orientado aos atores de Norman Long, mobilizando conceitos que contribuam para o 

entendimento de ator social, a capacidade de agência, entre outros.Será extremamente relevante a 

contribuição teórica da perspectiva dos―contramovimentos‖de Karl Polanyi e da ―hermenêutica das 

emergências‖ de Boaventura de Sousa Santos, como a construção social de dinâmicasque 

materializam estratégias de desenvolvimento rural, com autonomia e liberdade dos atores.Além disso, 

o texto aponta para o cooperativismo solidárioenquanto uma ferramenta dos atores na sociabilidade 

nos mercados, por não embarcar na busca única e exclusiva pelo lucroposto pelo sistema capitalista, 

mas compreendendo o equilíbrio em ganhos econômicos, sociais, ambientais, o enfoque regional e da 

sustentabilidade. 

Palavras-Chave: Economia Solidária. Cooperativismo. Desenvolvimento Rural. Contramovimentos. 

Hermenêuticas das Emergências. 
 

Abstract 

The objective of this text consist of theoretical approaches that circumscribe the capacities of the 

actors weaving social and economic dynamics in environments immersed in hostilities and adverse 

contexts, articulated from the idea ofthe ―hermeneutics of emergencies‖ and the ―countermovements‖ 

to rural development, making references to the context of the Brazilian Amazon. An approach oriented 

to Norman Long actors is used, mobilizing concepts that contribute to the understanding of the social 

actor, the capacity for agency, among others. The theoretical contribution from the perspective of Karl 

Polanyi ―countermovements‖ and the ―hermeneutics of emergencies‖ by Boaventura de Sousa Santos 

will be extremely relevant, such as the social construction of dynamics that materialize rural 

development strategies, with autonomy and freedom for the actors. In addition, the text points to 

solidarity cooperativism as a tool of the actors in sociability in the markets, for not embarking on the 

unique and exclusive search for the profit put by the capitalist system, but understanding the balance 

in economic, social, environmental gains, the regional approach and sustainability. 

mailto:cleosonmoura@gmail.com
mailto:clerioplein@gmail.com
mailto:dirceu.basso@unila.edu.br
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Keywords:Solidarity Economy. Cooperativism. Rural Development. Countermovements. 

Hermeneutics of Emergencies. 

 

 

1. Introdução 

O recente desenvolvimento da Amazônia brasileira
44

 reflete ações e estratégias que 

remetem ao seu processo de integração a economia nacional, o Programa de Integração 

Nacional (PIN), tendo iniciado em meados da década de 1960. De acordo com Lira, Silva e 

Pinto (2009), os pressupostos que orientam tal inserção estão fundamentados na reprodução 

do capital em escala nacional, ou seja, articulado as demandas e as anomalias do modelo 

desenvolvimentista do Estado brasileiro. 

Neste aspecto, a Amazônia passa a ser entendida como objeto de planejamento e 

configurar diversas transformações, motivadas pelo universo de riquezas naturais e os 

extensos vazios demográfico, vislumbrado pelos governos militares como a oportunidade para 

solucionar amplamente as questões econômica, sociais e geopolíticos. De acordo com 

Carvalho et al. (2013), no centro das estratégias de desenvolvimento, constam investimentos 

em infraestrutura, como as rodovias, usinas hidrelétricas, indução da colonização planejada, 

além de incentivos fiscais para estimular e alavancar as atividades econômicas, 

principalmente a pecuária em larga escala e a agricultura. 

No entanto, a realização destes projetos na Amazônia, apresentaram descompassos 

socioeconômicos e ambientais, na impossibilidade de conceber melhorias econômicas e 

sociais ao longo prazo a significativa maioria da população local. Aqui é valiosa a 

contribuição de Costa (2009), onde investigou as trajetórias tecnológicas agrárias na 

Amazônia, e identificou que se encontram estruturadas em duas macros trajetórias, 

acamponesa e a patronal.A denominação camponesa utilizada por Costa (2009),onde abriga 

as formações sociais locais, refere-se aos modos de produção que se orientam pela 

indissociabilidade dos meios de produção, gestão do trabalho e parte da produção é destinada 

ao autoconsumo da família. Sua representação é bastante diversificada (HURTIENNE, 2005), 

incluindo desde as formações socioeconômicas produtivastradicionais, como os grupos 

                                                           
44

 Por Amazônia é possível verificar diversos entendimentos. A visão contrastante externa a região, que a vê 

como natureza, floresta, atrasada, reserva de recursos, o futuro do Brasil, e outros (GONÇALVES, 2012). Sobre 

essa questão, Tavares (2011), reúne alguns entendimentos importantes, entre eles, a concepção político-

administrativo que se refere ao conceito de Região Norte; como conceito econômico refere-se a Amazônia 

Legal, estabelecida na década de 50 para o novo planejamento de integração territorial da região, composta pelos 

estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Mato Grosso e parte do Maranhão, 

correspondente a cerca de 61% do território brasileiro; e o conceito de Pan-Amazônia, que se refere a Amazônia 

Sul-Americana, que integra parte do território dos países limítrofes da Amazônia brasileira, apresenta relevante 

potencial geopolítico e econômico. 
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indígenas,caboclos e ribeirinhos, os colonos do período imperial, o campesinato do período de 

colonização, articulado pelo PIN, e os agricultores familiares de comunidades rurais e 

assentamentos de reforma agrária.Não obstante, em mais de três décadas, os reflexos da ótica 

desenvolvimentista impactaram a esta regiãoem desmatamento, principalmente ao longo das 

rodovias e regiões de fronteira agrícola, além de vastas áreas de vegetação natural destruídas 

pelo fogo, e cerca de 50% da população amazônica vive abaixo da linha de pobreza 

(CARVALHO et al., 2013). 

A crença no desenvolvimento orientado para o mercado de commoditiesou de cadeias 

longasna Amazônia brasileira, coloca os camponeses, a uma condição de alijados ao processo, 

e contribui para criar o que Amatya Sen denomina de um ―mundo de privação, destituição e 

opressão extraordinárias‖, onde ―a persistência da pobreza‖, a amplitude da fome coletiva e 

crônica e a invisibilidade da mulher, coexistem mutualmente com a ―violação de liberdades‖, 

além das sucessivas ameaças ao ―meio ambiente e à sustentabilidade‖ na reprodução 

econômica e social (SEN, 2000, p. 9). 

Apesar destas disrupturas, nos diversos contextos agrários regionais eno mundo,―os 

agricultores têm reagido as dificuldades de reprodução material, social e até mesmo 

ambiental, que o paradigma da modernização agrícola tem imposto, buscando construir 

caminhos alternativos aqueles induzidos pelas políticas modernizantes‖ (OLIVEIRA et al., 

2011, p. 95).Este portifólio de estratégias materializamas expressões da resistência camponesa 

(PLOEG, 2008), além disso, configuram os elementos da transição, para um novo enfoque do 

desenvolvimento no meio rural, que tem sido chamado de paradigma do desenvolvimento 

rural(PLOEG et al., 2000). 

Para Ploeg et al. (2000), o desenvolvimento rural é entendido como um processo 

multinível, multi-ator e multi-facetado, observado como a busca de um novo modelo de 

desenvolvimento para o setor agrícola, a busca constante de sinergias entre ecossistemas 

locais e regionais, a capacidade de gerar paisagens e valores naturais, novas formas de 

cooperação, a ênfase nas economias de escopo em detrimento das economias de escala e a 

pluriatividade das famílias rurais. Seus aspectos práticos, de acordo com Ploeg (2008), 

refletem formas de multifuncionalidades, como a emergência de processos de mudanças 

locais, que antecedem a composição de políticas de desenvolvimento rural (internacionais, 

nacionais e regionais), que devido a interface complexa e até divergentes de ações 

institucionais, funcionam como uma vasto conjunto de soluções das comunidades rurais ao 

squeeze da agricultura. 
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No entanto,são estas resistências dos agricultores e a elaboração de respostas constante 

a questões diversas, que se apresentam como processos eminentemente complexos, que 

motivam a construção deste trabalho. Neste sentido, será relevante a contribuição da 

Perspectiva Orientada ao Ator (POA),onde seu principal interesse reside em compreender 

porque os agricultores apresentam ―respostas diferenciadas a circunstâncias estruturais 

similares, mesmo queas condições pareçam relativamente homogêneas‖?(LONG, 2007, p. 

42).Serãoúteis, a referência aos ―contramovimentos‖ de Karl Polanyi e da ―hermenêutica das 

emergências‖ de Boaventurade Sousa Santos, como a construção social de dinâmicas que 

materializam estratégias de desenvolvimento rural, com autonomia e liberdade dos atores. 

Assim, privilegia-se as expressões circunscritas no cooperativismo solidário como projeção 

socioeconômica vertical (CHAYANOV, 2017), nos espaços agrários da Amazônia brasileira. 

O objetivo deste artigo consisteem aproximações teóricas que circunscrevem a 

capacidades dos atores em promover a mudança social e econômica em ambientes imersos a 

hostilidades e contextos adversos, articulados naPOA, na ―hermenêutica das emergências‖ e 

os ―contramovimentos‖ ao desenvolvimento rural, fazendo referênciasaos aspectos da 

Amazônia brasileira.Neste sentido, o texto está organizado em três partes, além desta breve 

introdução e das considerações finais. Na primeira parte, mobiliza-se as contribuições do 

arcabouço teórico da POA. Na segunda, aproximam-se as ideiasde ―contramovimentos‖ e da 

―hermenêutica das emergências‖. E, na terceira parte, acrescentam-secontribuições do 

cooperativismo solidárioenquanto ferramenta dos atores para o desenvolvimento,em 

aproximaçõesde situações daAmazônia brasileira. 

 

2. A Perspectiva Orientada ao Ator (POA) 

Antes de tratar de elementos analítico-teóricos que embasam a POA, se faz pertinente 

compreender brevemente os modelos estruturalistas do desenvolvimento, que ganharam mais 

atenção na sociologia do desenvolvimento, a teoria da modernização e a economia 

política.Paraa teoria da modernização, o desenvolvimento é entendido como um fluxo 

crescentes de mobilizações tecnológica legitimadas e conectadas na ―sociedade moderna‖. 

Trata-sede procedimentos e conexões evolutivas em ―mercados de commodities e através de 

uma série de intervenções envolvendo a transferência de tecnologias, conhecimentos, recursos 

e formas de organização do mundo desenvolvido ou de setores de um país, para partes menos 

desenvolvidas‖ (LONG e PLOEG, 2011: 22). 
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Por sua vez, as teorias marxistas e neomarxistas da economia política enfatizam 

osaspectos que potencializam os graus acumulativos de excedentes e de capital, bem como o 

hábito progressivo inerente ao capitalismo mundial e a demanda permanente em ampliar os 

mercados. Em síntese a centralidade são os ―interesses capitalistas, estrangeiros e nacionais, 

modos ou relações de produção subordinativas não-capitalistas (e provavelmente destrutivas 

em longo prazo) e da vinculação dos países em uma rede de dependências econômicas e 

políticas‖ (LONG e PLOEG, 2011: 22). Assim, as instituições e organizações que regulam a 

política econômica mundial, pressionam as nacionalidades a se integrarem sob regras, que 

geralmente favorecem os países industrializados ricos e influentes na política. 

Estas perspectivas, apresentam visões contrastantes, a primeira enraizada na primazia 

do liberalismo e creem, minimamente em melhorias progressivas e seu efeito irradiante; a 

segunda, de conduta extremista e observa o desenvolvimento como um processo de natureza 

assimétrica, que implica na exploração das sociedades periféricas e marginalizadas; no 

entanto, convergem em compreender o desenvolvimento e melhorias sociais materializados 

em planejamentos do estado ou de interesses externos. Estas concepções estruturais, 

incrustradas em visões deterministas, lineares e externalistas do desenvolvimento, incidem 

sobre ―a vida das pessoas, reduzindo sua autonomia e, no final, subestimando formasnativas 

ou locais de cooperação e solidariedade‖, acentuando realidades socioeconômicasdesiguais e 

as forças políticas e econômicas articulados em corporações, por vezes oligopolizadas 

(LONG, 2007: 38). 

Em face destes modelos, Norman Long acredita que a sociologia do desenvolvimento, 

através da POA, oferece um contraponto importante, por entender que é pouco satisfatório 

embasar e analisar o desenvolvimento na ideologia do determinismo externo, e ainda que pese 

sua relevância, ao passo que estas mudanças são inseridas nos modos de vidas locais, são 

mediadas e transformadas por suas estruturas sociais (LONG, 2007). 

A POA se contrapõe a noção de ―intervenção planejada‖ e o foco é dado as práticas de 

promoção da mudança social elaboradas pelos próprios atores locais, como elementos da 

abordagem a partir da reconstituição do conceito de estrutura, procura compreender em uma 

ótica da construção social, ―as maneiras intrincadas e variadas em que velhas e novas formas 

de produção, consumo, sustento e identidade se entrelaçam e geram modelos heterogêneos de 

mudança econômica e cultural‖ (LONG, 2007: 39). É mister explicitar, que o aspecto 

principal desta abordagem é análise social, em detrimentos das intervenções externas. 
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No enfoque orientado aos atores, uma de suas características é o interesse em explicar 

as soluções diferenciadas as circunstâncias estruturais similares, ou quando as situações se 

apresentam mais ou menos homogêneas (LONG, 2007). As respostas diferenciadas que 

aparecem são em parte uma criação coletiva dos atores. Assim, os atores sociais não devem 

figurar como simples categorias sociais inclusas, ou passivos a intervenção, mas sim como 

participantes ativos que recebem e interpretam a informação e desenham estratégias em suas 

relações com os diversos atores locais, bem como com as instituições externas. 

No enfoque que se refere a atuação dos atores, Mark Gravonotter chama a atenção 

para oembeddedness (imersão) atomizado nos polos teóricos opostos, de um lado o ator 

―subsocializado‖, e de outro, o ―supersocializado‖. Não obstante, acrescenta que a atuação do 

ator socialnão se orienta nem age ―como átomos fora de um contexto social‖, e nem aderem 

―de forma servil um roteiro escritopara eles pela intersecção específica de categorias sociais 

que eles porventura ocupem‖ (GRAVONOTTER, 2007: 9). Assim, os aspectos que sustentam 

as tentativas de sua atuação com finalidades se encontram enraizadas em estrutura reais e 

constantes derelações sociais. 

A centralidade nos atores, busca compreender a maneira como os agricultores adaptam 

a sua realidade os aspectos do desenvolvimento agrário. Pois, mesmo diante de poucas opções 

ou na ausência de recursos essenciais, os agricultores, ―desenvolvem formas de lidar com 

situações problemáticas e combinam recursos de forma criativa para resolver os problemas‖ 

(LONG, PLOEG, 2011: 29). O que qualifica o agricultor, enquanto um ator, ―é sempre uma 

personagem e as suas ações são sempre acontecimentos, o que obriga a mobilizar, para as 

compreender, uma pluralidade de situações e, portanto, de relações sociais‖ (TOURAINE, 

1984: 79). Riutort (2008), acrescenta que o ator se transforma em um estrategista, pois no 

ambiente social onde se encontra, articula o alcance de determinadas finalidades, em função 

dos meios por ele acessado. Logo,  

 

O ator, qualquer que seja a situação na qual ele se encontra, conserva sempre uma 

margem de movimentação, na medida em que toda organização, mesmo a mais 

restritiva, não poder predeterminar a totalidade das ações possíveis, afinal, zonas de 

incerteza permanecem e atestam a ausência de uma regulamentação perfeita. 

(RIUTORT, 2008: 271) 

 

A POA desenvolve um portifólio de conceitos, que substanciam a compreensão da 

atuação dos atores nas dinâmicas sociais. Dentre eles, aagência humanarepresenta aos atores 
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as capacidades de saber e de atuar, e se apresentam tanto na formação de rede de atores e suas 

relações sociais, quanto na canalização de elementos diversos ―(como demandas, bens, 

instrumentos, informações), através de pontos nodais de interpretação e interação‖ (LONG, 

2007: 50). A agência, longe de ser uma atribuição do ator individual, necessita de 

organização, e a racionalidade dos atores, refletem as estratégias e construções culturais, que 

distintamente influenciam o equilíbrio das associações e o domínio que podem exercer nas 

arenas. No desenvolvimento rural, a relevância em identificar ―as concepções diferenciadas de 

poder, influência, conhecimento e eficácia podem modelar as respostas e estratégias dos 

diferentes atores‖ (LONG e PLOEG, 2011: 27). 

Sobre a agência,Anthony Giddens (2003), chama a atenção para que não seja 

confundida com a mera descrição dos atos, logo, 

 

Agêncianão se refere as intenções queas pessoas têm ao fazer as coisas, mas a 

capacidade delas pararealizar essas coisas em primeiro lugar. Agência diz respeito a 

eventos dos quaisumindivíduoéo perpetrador, no sentido de que ele poderia, em 

qualquer fase de uma dada sequência de conduta, ter atuado de modo diferente. 

(GIDDENS, 2003: 10-11). 

 

Os processos que envolvem a auto-organização, enfatizam como os arranjos sociais 

são socialmente construídos, imersos em estratégias e interpretações dos atores. Nestes 

processos, as ações, desejos e decisões são enquadrados, incluídos ou contidos em campos 

mais amplos de ação. É neste sentido, que se toma a relevância dos conceitos de campos, 

domíniossociais e arenas, que visam contribuir na compreensão de processos constrangedores 

e facilitadores da semelhança e diferença social (LONG, 2001). Além disso, tais conceitos 

tratam da questão da delimitação dos espaços sociais e como eles são constituídos ou 

transformados. 

A definição de campo social se apresenta de forma ampla e a partir de diversas 

possibilidades. De acordo com Long (2001), circunscreve um quadro de espaços abertos: 

 

[...] uma paisagem irregular com limites mal definidos, composta por distribuições 

de diferentes elementos - recursos, informações, capacidades tecnológicas, 

fragmentos de discurso, componentes institucionais, indivíduos, grupos e estruturas 

físicas - e onde nenhum princípio de ordenação enquadra toda a cena. Quaisquer que 

sejam as configurações de elementos e relações que constituem o campo, estas são 

essencialmente o produto de intervenções humanas e não humanas, tanto locais 
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como globais, bem como o resultado de processos cooperativos e 

competitivos.(LONG, 2001: 57-58). 

 

Embora a ideia de campo social, exija um recorte analítico, a sua composição orgânica pode 

ser materializada em termos de estruturas de distribuição de recursos naturais, tipos de 

produção e empreendimento econômicos, demografia, mercados, entre outros, bem como a 

sua descrição em termos de coerência ou fragmentação relativa.A partir de Bourdieu, Long 

(2001) acrescenta que o sentido de camposocial é um elemento organizador central para a 

análise de poder e para estabelecer a distribuição de formas materiais e simbólicas de capital. 

Os domínios tratam mais especificamente de dimensões da vida social articuladas por 

referências ou valores que, mesmo em alguns casos não percebidos,representam regras, 

normas e valores que implicam um certo grau de compromisso social. De acordo com Long, 

 

[...] os domínios são centrais para compreender como funciona a ordem social e para 

analisar como as fronteiras sociais e simbólicas são criadas e defendidas. Os valores 

e interesses associados a domínios específicos tornam-se especialmente visíveis e 

definidos em pontos onde os domínios se chocam entre si ou entram em 

conflito.(LONG, 2001:59). 

 

É mister compreender que os domínios não se referem eminentemente aelementos 

culturais, mas como concebidos e transformados através de experiências e lutas 

compartilhadas entre a diversidade de atores. 

Por sua vez, as arenascircunscrevem espaços geográficos ou situações sociais, onde se 

articulam as disputas por recursos, valores e representações. Para Long (2001), trata-se de 

locais sociais e espaciais, onde os atores são confrontados a utilizar seus elos sociais, meios 

discursivos e culturais para a consecução de fins específicos, principalmente apermanência no 

jogo, ou ainda recorrer a domínios específicos para apoiar seus interesses, objetivos e 

organizações. As arenas, representam ambientes materializado em conflitos associada a 

diferentes práticas e valores de um ouvários domínios, na tentativa de resolver 

divergênciassobre a apreensão de valores e incompatibilidades de interesses dos atores. 

A relevância do conceito de arena, reside fundamentalmente em identificar os atores e 

mapear as questões, recursos e discursos inscritos em situações críticas. Suas atribuições são 

extremamente úteis em apreciações de projetos e programas de desenvolvimento, uma vez 

que os processos de intervenção consistem em um conjunto complexo de arenas de luta 

interligadas, cada uma caracterizada por restrições e possibilidades de manobra específicas 
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(LONG, 2001). Ainda de acordo com o autor, sua aproximação a noção de domínios, 

disponibilizam aportes analíticos sobre os tipos de restrições e elementos capacitadores que 

moldam as escolhas dos atores e espaço para manobra. 

 

3. A “hermenêutica das emergências” e os“contramovimentos”: contribuições ao 

desenvolvimento rural 

Nesta seção,apresenta-seelementos da ―hermenêutica das emergências‖ de Boaventura 

de Sousa Santos e os―contramovimentos‖ de Karl Polanyi, e suas contribuições ao 

desenvolvimento rural. Tratam-se de aspectos teóricos que captam a capacidade de agência 

ou o agir social dos atores na construção de alternativas, territorializadas, contextualizadas e 

internalizadasnas arenas sociais locais, materializado em autonomia e sustentabilidade, em 

detrimento dos estigmas característico do sistema capitalista no meio rural. 

É na atuação do ator individual e coletivamente, que Santos e Rodrígues (2005), 

acreditam surgir os movimentos e organizações contra-hegemônicos, que promovam a 

elaboração de alternativas sociais e econômicas. O aspecto fundamental de tais alternativas, 

residem em apresentar viabilidade e potencial emancipatório, ea materialidadeem ―formas de 

organizações econômicas baseadas na igualdade, na solidariedade e na proteção do meio 

ambiente‖ (SANTOS e RODRÍGUES, 2005: 25). Neste contexto, Boaventura de Sousa 

Santos propõe o conceito da ―hermenêutica das emergências‖, como uma perspectiva que 

analisa amplamente a natureza das organizações, movimentos e comunidades alternativas ao 

sistema capitalistas, e fundamentalmente elevar e potencializar os aspectos emancipatórios, 

abreviando sua visibilidade e credibilidade (SANTOS e RODRÍGUES, 2005). 

Noinício do século XXI, a busca por um significado novo ao 

desenvolvimento,constituiu objeto de reflexões e movimentos por alternativas econômicas e 

sociais, circunscritas essencialmente por duas razões principais (SANTOS e RODRÍGUES, 

2005). A primeira, refere-se ao fato de que naatualidade, populariza-se a ideologia de que não 

há alternativas ao capitalismo, como algo sem precedentes na história mundial. E, a segunda, 

sugere que a re-elaboração de formas econômicas alternativas se faz necessários, pois em 

contraste com os séculos anteriores, no milênio atual ―a alternativa sistêmica ao capitalismo 

representada pelas economias socialistas centralizadas não é viável nem desejável‖ (SANTOS 

e RODRÍGUES, 2005: 25). 

O argumento central é que o autoritarismo político e a inviabilidade dos sistemas 

econômicos centralizados, haviam sido efusivamente expostos pelo colapso desses sistemas 
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no final da década de 1980 e início de 1990. Embora houvesse aqueles que acreditassem na 

possibilidade de alternativas desse modelo frente ao capitalismo, tiveram de pensar de outra 

forma. Para aqueles que não encontravam elementos substanciais emancipatórios ao 

capitalismo, a crise dos sistemas socialistas centralizados, criou a oportunidade para recuperar 

ou criar alternativas que apontem para práticas e formas de sociabilidades anticapitalistas. 

A centralidade na viabilidade e no potencial emancipatório das alternativas, 

representam formas de organizações econômicas baseadas na igualdade, na solidariedade e na 

proteção do meio ambiente (SANTOS e RODRÍGUES, 2005). Em face disto, a função das 

práticas e do pensamento emancipadores consistem em ampliar o espectro de 

experimentações e de reflexões acerca de alternativas fundamentadas em formas de 

sociedades mais justas. Assim, os princípios alternativos, orientam as mudanças constantes na 

economia para formas de produção, transformações e consumo contra hegemônicos. 

É neste contexto, que a ênfase analítica e a observação do potencial emancipatórios 

das alternativas sociais e econômicas, precisam serpercebidas na perspectiva da 

―hermenêutica das emergências‖. Pois,trata-se de uma perspectiva que objetiva compreender 

amplamente a maneira como as organizações, movimentos e comunidades atuam resistindo à 

preponderância do capitalismo (SANTOS e RODRÍGUES, 2005). 

 

Esta perspectiva amplia e desenvolve as características emancipatórias dessas 

alternativas para a tornar mais visíveis e credíveis. Isto não implica que a 

hermenêutica das emergências renuncie a análise rigorosa e a crítica das alternativas 

analisadas. Todavia, a análise e a crítica procuram fortalecer as alternativas, e não 

propriamente diminuir o seu potencial.(SANTOS e RODRÍGUES, 2005: 26). 

 

No jogo de forças da dominação dos mercados sobre as demais entidades na sociedade 

moderna, Karl Polanyi, sugere a existência de um duplo movimento, ou seja, o sentido 

contráriodas forças dominantes,atuariam os ―contramovimentos‖. Embora o mercado se 

expandissem constantemente, haveria o ―contamovimentos‖ que contornava seu 

desenvolvimento nas vertentes deliberadas, como constrangimento ―vital para a proteção da 

sociedade, ele era, em última análise,incompatível com a auto-regulação do mercado e, 

portanto, com o próprio sistema demercado‖ (POLANYI, 2000: 161). Assim, é mister 

compreender o desenvolvimento rural ―enquanto um ―processo instituído‖ pormeio de 

―contramovimentos‖ dos atores sociais no contexto das contradiçõescaracterísticas do 

capitalismo contemporâneo‖ (SCHNEIDER e ESCHER, 2011: 186). 
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Sobre as sociedades não capitalistas, em ―A Grande Transformação‖, Karl Polanyi 

enfatiza o entendimento para a existência de economias de realização não controladas ou 

reguladas pelos mercados antes da Revolução Industrial e da projeção das sociedades de 

mercados, e seu sistema auto-regulado
45

. De acordo com Polanyi (2000: 69) é mister notar 

que a estas sociedades, ―é vedada a ideia do lucro; as disputas e os regateios são 

desacreditados; odar graciosamente é considerado como virtude; não aparece a suposta 

propensão àbarganha, à permuta e à troca‖. Deveras, que o sistema econômico circunscreve 

em si uma atribuição daorganização social. 

O aspecto central, revelado pelos estudos históricos e antropológicos, segundo Polanyi 

(2000: 65), ―é que a economia do homem, como regra, está submersa em suas relações 

sociais‖. Neste sentido, o seu agir social emana caraterísticas importantes, 

 

Elenão age desta forma para salvaguardar seu interesse individual na posse de 

bensmateriais, ele age assim para salvaguardar sua situação social, suas exigências 

sociais,seu patrimônio social. Ele valoriza os bens materiais na medida em que eles 

servem aseus propósitos.Nem o processo de produção, nem o de distribuição está 

ligado ainteresses econômicos específicos relativos à posse de bens. Cada passo 

desseprocesso está atrelado a um certo número de interesses sociais, e são estes 

queasseguram a necessidade daquele passo. (POLANYI, 2000: 65). 

 

No entanto, com a grande transformação, a virada ontológica da condição de 

sociedades primitivas, cristalizadas pela industrialização, para a sociedade de mercado, que 

pressupõe a satisfação da uma nova orientação para as ações em sociedades, ou seja, ―a 

motivação do lucro passa a substituir a motivação dasubsistência‖ (POLANYI, 2000: 65). 

Assim, a natureza das transações se orienta pelas regras dos mercados, e a renda das pessoas 

são provenientes como originadas de alguma venda. 

É neste mainstream que Polanyi, tece uma de suas grandes explicações sobre os 

sistemas econômicos anteriores, dizendo que todos eles foram orientados combase em três 

princípios, a reciprocidade, a redistribuição e a troca mercantil, ou ainda da associação entre 

eles. Tais ―princípios eram institucionalizados com a ajudade uma organização social a qual, 

[...], fez uso dos padrões de simetria,centralidade e autarquia‖. É mister notar, que desta 

estrutura, a produção e a distribuição se realizavam em função de estímulos 

                                                           
45

 De acordo como Polanyi ―é uma economia dirigida pelos preços do mercado e nada além dos preços do 

mercado. Um tal sistema, capaz de organizar a totalidade da vida econômica sem qualquer ajuda ou interferência 

externa, certamente mereceria ser chamado auto-regulável‖. (POLANYI, 2000: 62). 
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―individuais,disciplinadas por princípios gerais de comportamento‖, que contribuem, 

e―eventualmente,garantiam o seu funcionamento no sistema econômico‖, e o ―lucronão 

ocupava lugar proeminente‖ (POLANYI, 2000: 75). 

Mesmo as trocas mercantis terem exercido maiores influências no desenvolvimento 

das sociedades, esse domínio se deu através de um duplo movimento. De um lado o mercado 

se desenvolvia constantemente, e por outro lado, este desenvolvimento era surpreendido por 

um contraovimento nos diversos rumos desta ampliação, que foram cruciais para a sociedade, 

suas características, estrutura e funcionamento eram conflitantes com a auto-regulação e o 

sistema demercado. Associado a este entendimento, Polanyi (2000: 98) assegura que ―A 

sociedadehumana poderia ter sido aniquilada, de fato, não fosse a ocorrência de 

algunscontramovimentos protetores que cercearam a ação desse mecanismo autodestrutivo‖. 

A essência do―contramovimentos‖, refere-se a construções e relações criada a partir da 

própria capacidade de agencias e reflexividade dos atores, orientados por princípios que 

geram uma economia não degradante, como a reciprocidade e aredistribuição. Neste sentido, 

―A perspicácia de Robert Owen provou ser verdadeira: se se deixasse a economiade mercado 

desenvolver-se de acordo com as suas próprias leis ela criaria grandes epermanentes males. 

(POLANYI, 2000: 161). As ideias de Owen se opunham ao capitalismo e a economia de 

mercado, e durante a expansão do cooperativismo, suas ideologias foram abrigadas pela 

efervescência do movimento sindical e das cooperativas de trabalhadores (SINGER, 2002). 

Na economia solidária, cujo, seus princípios basilares são a coletividade, liberdades, 

solidariedade e a redistribuição (SINGER, 2002). Neste tipo de economia, os 

empreendimentos econômicos e solidários apresentam aproximações efusivas com as ideias 

de Karl Polanyi, referindo-se aos contramovimentos em sentido contrário aos assaltos do 

moinhosatânico da produção. A cooperação solidária, tem como objetivo principal ―a 

construçãode uma economia de serviços para satisfazer asreais necessidades das pessoas, [...], 

baseada na democracia,equidade e solidariedade‖ (SCHNEIDER, 2012: 255-256). Para 

Chayanov (2017), as especificidades das organizações socioeconômicas através de 

cooperativas no meio rural, foi compreendido um desenvolvimento onde os camponeses não 

se adequavam a expansão da economia capitalista, e os denominou de concentração vertical. 
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4. Organizações socioeconômicas alternativas
46

: construções ao desenvolvimento 

ruralno contexto da Amazônia brasileira 

Nesta seção, busca-se aproximar elementos das organizações socioeconômicas 

alternativas do contexto da Amazônia brasileira aos aspectos teóricosmobilizados no texto. 

Estas organizações socioeconômicas,emergem a partir da capacidade de agência dos atores, 

onde criam espaços para amargem de manobraem alternativas, substanciadas 

sistematicamentelonge de um viés mercadológico, mas inscritos em reciprocidade, autonomia 

e da diversidade social. 

Trata-se de estratégias de reprodução socioeconômicas, culturais e ambientais dos 

atores locais na Amazônia brasileira, ondeatravés de suas organizações, a capacidade de 

agência dos atores, tanto individualmente, quanto coletivamente, onde atuam, se orientam por 

princípios docooperativismo solidário. Estas formações socioeconômicas culminam para o 

que Chayanov (2017) chamou de concentração vertical da economia no meio rural. 

Na tabela 01, apresenta-se dados referentes a organizaçõessocioeconômicas que 

conformam elaborações a partir da mobilização dos atores locais na Amazônia brasileira. 

Estes dados, não possuem a pretensão de representar quantitativa e exaustivamente, todas as 

alternativas existentes naAmazônia brasileira, o que demandaria outras habilidades, mas 

apresentam elementos que precisam ser problematizados e compreendidos nas teorias do 

desenvolvimento.  

Tabela 01 – Organizações econômicas de orientação vertical na Amazônia brasileira. 

Estados Empreendimento Econômicos Solidários Pessoas Mulheres Homens 

Amazonas 452 34.233 13.362 20.871 

Pará 19 1.460 91 1369 

Maranhão 567 45.171 18.454 26.717 

* Para a Amazônia Legal ou brasileira foram inseridos os estados do Maranhão e de Mato Grosso. 

FONTE: Sistematizado a partir de Nistal (2009); Felizardo et al. (2015); e Costa (2012). 

 

Neste sentido,a referência as organizações socioeconômicas indicadas para os estados 

do Amazonas (NISTAL, 2009) e Maranhão (COSTA, 2012), abrigam organizações urbanas e 

rurais, e do estado do Pará (FELIZARDO et al., 2015) apesar de serem de organizações 

exclusivamente rurais, correspondem aos territórios do Nordeste Paraense e Baixo Tocantins, 

que estão vinculadas à Incubadora Tecnológica de Desenvolvimento e Inovação 

                                                           
46

O termo alternativas aqui possui uma conotação, que circunscrevem as construções elaboradas pelos atores a 

partir da sua capacidade de agênciano sentido de promover mudançassocioeconômicas, no escrutínio da 

territorializadade, internalização e contextualização. Estas construções sociais, são percebidas inscritas nos 

aspectos teóricos da ―hermenêutica das emergências‖ de Boaventura de Sousa Santos e os ―contramovimentos‖ 

de Karl Polanyi. 
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deCooperativas e Empreendimentos Solidários (INCUBITEC) do Instituto Federal do Pará. 

Entre estas organizações, constam associações, cooperativas, clubes de troca, grupo de 

produção, etc.  

Estas organizações socioeconômicas encontram-se articuladas a diversas instituições, 

universidades, prefeituras, organizações não governamentais e iniciativa privada, 

configurando espaços profícuos para o protagonismo das mulheres, como observado na tabela 

01, que nas organizações dominantes tem ficado na invisibilidade. Estas interfaces são 

elaboradas a partir dediálogos, partilhas e trocas desaberes, pautados na interdisciplinaronde 

os atores, neste caso os agricultores familiares
47

, buscam melhorias da qualidade de vida 

inscritos nos princípios da Economia Solidária (FELIZARDO et al.,2015). 

A ideia de economia solidária surge como uma alternativa as severidades do sistema 

capitalista. No entanto, trata-se de uma alternativa, onde o foco principal consiste em 

reestruturar ou harmonizar a economia e considerar os anseios e as carências dos diversos 

grupos da sociedade. Perspectiva que é atribuída aspectos de superioridade, não somente em 

termos de economia, mas ―as empresas solidárias regularmente superariam suas congêneres 

capitalistas, oferecendo aos mercados produtos ou serviços melhores em termos de preço e/ou 

qualidade‖ (SINGER, 2002: 114). Nestas relações, a economia solidaria proporciona aos 

atores uma ―vida melhor‖. 

O sentido de ―vida melhor‖ para Singer (2002), vai além da ampliação do poder de 

aquisição de produtos, de melhores relações entre os atores e suas redes formais e informais 

(família, trabalho, amigos, etc.), mas fundamentalmente ter a expansão das liberdades de 

escolhas, autonomia nas atividades produtivas, a participação nas decisões que o envolvem e 

o cuidado com a comunidade. Sen (2000), atribui as liberdades, como parte essencial do 

desenvolvimento, e as capacidades do ator na condição de livre agente, coopera não só para 

si, como ajuda a promover novas liberdades. 

O principal problema do desenvolvimento do sistema capitalista no meio rural é que 

ele promove a concentração horizontal, ou seja, a ideia de acumulação e expansão advindos 

da indústria. Neste sentido, o agricultor é elevado a condição de fonte de mão de obra e a 

agricultura, é inserida ―em um sistema econômico controlado, com base em princípios 

                                                           
47

Jan Douwe van der Ploeg prefaciando Sabourin (2011), defende que na agriculturaa materialização da relação 

homem e terra (natureza),ocorrem fundamentadas e enraizadas em relações de reciprocidade. Presentes desde a 

antiguidade, as principais características destas relações, são: ―1) as relações reciprocas dentro da família; 2) as 

inter-relações entre gerações; 3) as prestações mutuas entre vizinhos; 4) as inter-relações ao nível de 

comunidades camponesas como um todo; 5) e, finalmente, as inter-relações nos mercados‖ (SABOURIN, 2011: 

12). 
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capitalistas, por um punhado de grandes empresas, as quais, por sua vez, estão sob controle 

das modalidades mais elevada de capitalismo financeiro‖ (CHAYANOV, 2017: 44). E, as 

formas produtivas que não se adequam a este modelo, são denominadas forma de 

concentração vertical. 

Na concentração vertical, a principal característica na economia nacional, é que se 

apresentam através de formas não capitalistas, mas em cooperativas ou mistas. Nesta 

configuração, as dinâmicas e conexões ocorrem em maior profundidade e complexidade, se 

comparada as formas capitalistas, ―pois, nas formas cooperativas de concentração, é o próprio 

camponês quem cede setores de sua economia, em quais o capitalismo não consegue arrancar 

dos pequenos agricultores‖ (CHAYANOV, 2017: 47). Assim, ocorre a reorganização na 

agricultura das unidades produtivas familiares, bem como nos padrões organizativos de 

articulações mais amplo de escala. 

Ploeg (2008), assinala que as cooperativas são uma excelente estrutura para elaborar 

estratégias de autonomia em graus, para além das unidades camponesas em si. A contribuição 

teórica, a partir das cooperativas territoriais, sintetizam a articulação de elementos 

emancipatórios que visam transcender determinados impasses, entre os quais, constam: 

 

O primeiro é a busca por e a construção da cooperação regional, a qual visa integrar, 

nas práticas agrícolas, atividades que são orientadas para melhorar o meio ambiente, 

a natureza e paisagem. O segundo movimento diz respeito a busca por e construção 

de novas formas de governança no meio rural. Em terceiro lugar, as cooperativas 

territoriais representam um movimento de afastamento em relação aos sistemas de 

conhecimento institucionalizado e em direção as capacidades inovadoras dos 

camponeses. (PLOEG, 2008: 208-209). 

 

Nestes ambientes, tem possibilitado a partir da interface na rede de atores 

(agricultores, pesquisadores, etc.) a novelty production (produção de novidade), que 

representam uma rede de transições de alcance multiníveis ou desvios de regras em práticas 

mais adaptadas. 

Com o desenvolvimento vertical das organizações cooperativas, a atuação via 

mercados também evolui, e agrega novos valores. Neste aspecto, a comercialização e 

processamento técnico, a concentração e a organização da produção agrícola, se orientam 

por novos e crescentes níveis de qualidade, possibilitando aos cooperados promover 

mudanças na matriz produtiva no atendimento as regras formais de comercialização e 

processamento, além de aperfeiçoamento tecnológico e a implementações de novidades nos 
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sistemas de cultivo e de criações, gerando uma produção mais homogênea (CHAYANOV, 

2017: 49). 

Devido as flutuações na política econômica e na própria atuação do Estado, Wilkinson 

(2008), defende não somente novos padrões de qualidade na produção e avanços em 

tecnologias, como também a transição de mercados. Simultaneamente é preciso intermediar a 

transição de mercados locais, informais, que existem a partir da rede de proximidades para 

mercados regionais e nacionais, através da expansão de redes sociais e regras formais de 

reconhecimento (selo, indicação geográfica, etc.).Neste sentido, é mister enfatizar 

principalmente os mercados institucionais (licitações),de orgânicos, artesanais e 

solidários,como os mais utilizados por organizações verticais, na busca da reprodução 

socioeconômica. 

 

5. Considerações Finais 

As aproximações teóricas, aqui propostas, cuja construção ocorreu estimulada 

pelacompreensão da capacidadedos atores em dinamizar a mudança social e econômica em 

ambientes imersos a hostilidades e adversidades, elencam-se dois aspectos essenciais, 

substanciados pelas distintas orientações teórico-metodológicas. O primeiro, refere-se ao fato 

de que tais abordagens convergem, ao compreenderem que as dinâmicas socioeconômicas, 

materializam-se localmente, devido a capacidade de agência dos atores sociais, 

cognitivamentenutridas por valoresestranhos aos princípios do núcleo do sistema capitalista, 

como a reciprocidade, redistribuição, a cooperação, ou seja, uma estrutura imaterial, que 

possibilita sua reprodução, cuja face principal de tal processo, agrega-se em autonomia e 

liberdade dos atores. 

O segundo aspecto, aponta para as complementaridades. Em seu arcabouço teórico-

metodológico, a POA, além de tratar do agir social, aprofunda o debate, compreendendo a 

formação dos arranjos sociais, suas estratégias e a interpretação dos atores, a tomada de 

decisão e a margem de manobra. A ―hermenêutica das emergências‖, enfoca essencialmente a 

natureza das organizações, movimentos e comunidades, denominadoalternativas ao sistema 

dominante, visando qualificar e potencializar seus aspectos emancipatórios. A ideia de 

―contamovimentos‖, contribui explicitando teoricamente, as organizações cuja reprodução 

socioeconômica, é incompatível com a auto-regulação do mercado.A síntese de tais aportes 

teóricos, reside principalmente em não concordar que as dinâmicas locais, sejam controladas 

externamente. 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém(PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará – Brasil 

 

1345 

O arcabouço teórico disponibilizado pela POA, apresentam elementos extremamente 

relevantes para compreender os atores, suas organizações sociais e fundamentalmente a sua 

capacidade de agência. A centralidade orientada aos atores, provoca um deslocamento 

epistemológico, para desconstruir a ideologia da intervenção planejada e acrítica, em 

localidades edomínios, cuja especificidades epotencialidades, precisam ser internalizadas, 

territorializadas e contextualizadas, nas estrangeiras de desenvolvimento rural. 

As contribuições dos ―contramivementos‖ de Karl Polanyi e da ―hermenêuticas das 

emergências‖de Boaventura de Sousa Santos,apontam elementos teóricos que privilegiam a 

emergência de organizações socioeconômicas que materializam suas ações, não 

exclusivamente na reprodução capital para a geração do lucro, mas no equilíbrio da 

reprodução social, econômica, cultural e ambiental,com enfoque local ou regional, e da 

sustentabilidade. 

É nesta perspectiva, que as organizações socioeconômicas inscritas no cooperativismo 

solidário, materializam as especificadas apresentadas por Norman Long, Karl Polanyi e 

Boaventura de Sousa Santos, na geração de valores locais que se traduzem em autonomia e 

liberdade aos atores e suas organizações.A estas organizações, Chayanov atribui o sentido de 

projeção socioeconômicas verticais, devido a sua orientação se distanciarda lógica do 

capitalismo industrial. Neste sentido, através destas estruturas sociais os atores locais, tem 

estabelecido rede de articulações e parcerias nos diversos níveis (micro, meso e macro), e 

conseguido atuar com a formalidade e exigências dos mercados. 

Estes aportes teórico-metodológicos,apresentam extraordinária relevânciaà pesquisa e 

a construção de conhecimentos, sobre as dinâmicas locais e regionais do desenvolvimento 

rural, fundamentalmente em paisagens agrárias, a exemplo da Amazônia brasileira, onde há a 

confluência múltipla de interesses, o regional, nacional e o internacional.Uma vez, que este 

era o propósito deste artigo, construir um arcabouço teórico-metodológico, interessado em 

compreender a capacidadedos atores em promover a mudança social e econômica em 

ambientes imersos a hostilidades e contextos adversos, que possa servir referência à futuras 

pesquisas e estudos na região. 
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Resumo 

Estratégias de enfrentamento adotadas por camponeses maranhenses durante conflitos agrários 

resultaram na formação de associações e cooperativas que têm desempenhado importante papel na 

garantia dos seus direitos de acesso a recursos e de controle sobre a comercialização dos seus 

produtos. Entre essas se encontra a Cooperativa de Pequenos Produtores Agroextrativistas de Lago do 

Junco e Lago dos Rodrigues (Coppalj) que tem influído na melhoria das condições objetivas de 

reprodução social desses sujeitos, por meioda combinação de uma gama de recursos que os permitem 

se precaver contra os riscos dos processos de mudança social. Visando identificar as mudanças 

decorrentes dessa combinação de estratégias na melhoria da qualidade de vida nas comunidades locais 

e os campos nos quais essas ações tiveram maiores impactos, bem como se tais impactos atingem 

sócios e não sócios de forma equitativa, analisamos as percepções desses sujeitos acerca da atuação da 

cooperativa. A partir da análise deentrevistas em grupos focais nas comunidades de atuação da 

cooperativa, verificamos que a Coppalj tem contribuído para a construção dos processos que 

promoveram a diversificação produtiva e tecnológica no território, reduzindo assimetrias e 

aumentando ganhos coletivos. 

 

Palavras-Chave: Agroextrativismo, babaçu, campesinato, comércio justo. 
 
The cooperative way for strengthening livelihoods in the Middle Mearim, Maranhão 

 

Abstract 

Coping strategies adopted by peasant farmers during agrarian conflicts in Maranhão state resulted in 

the formation of associations and cooperatives that have played an important role in guaranteeing their 

rights of access to resources and control over the marketing of their products. The Lago do Junco and 

Lago dos Rodrigues Cooperative of Small Agroextractive Producers (Coppalj) has influenced the 

improvement of objective conditions of social reproduction of these peasant farmers, through the 

combination of a range of resources that allow them to prevent risks of social change processes. This 

study wasbased on focus groups interviews in communities where the cooperative operates. 

Itanalyzedpeasant farmers‘perceptions about the cooperative‘s performance. The goal was to identify 

changes resulting from a combination of strategies to improve local communities‘quality of life,the 

domains in which these actions had the greatest impacts, as well as whether these impacts reach both 

cooperative members and non-members equally.We found out that Coppalj has contributed to the 

construction of processes that promoted productive and technological diversification in the territory, 

reducing asymmetries and increasing collective gains.  

 

Keywords: Agroextractivism, babassu, peasant farmers, fair trade. 
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1. Introdução 

 

Resultante das ações de resistência adotadas por camponeses do município de Lago do 

Junco, Maranhão, que buscavam autonomia econômica e produtiva para proverem seu próprio 

sustento, aCooperativa dos Pequenos Produtores Agroextrativistas de Lago do Junco e Lago 

dos Rodrigues (Coppalj) figura como uma iniciativa socioeconômica que lhes 

possibilitoumelhores condições de comercialização da produção extrativa. Criada numcenário 

de busca por democracia na arena política, no qual formularam suas estratégias de luta 

amparados em novos preceitos constitucionais, pode ser entendida como uma reação 

defensiva para autoproteção de suas formas de vida (WANDERLEY,2015; SCHNEIDER; 

ESCHER, 2011). Sua existência demonstra a complexidade das estratégias econômicas e 

produtivasdesenvolvidas pelos camponesesdo Médio Mearim para reconstrução dos seus 

meios de subsistência, precisamente em comunidadesque dependem do extrativismo de 

babaçu (PORRO; PORRO, 2015, p. 2). 

Ao longo da sua trajetória a Coppalj tem se firmado como instância mediadora entre as 

estruturas socioeconômicas e os atores sociais, instituindo um modelo inovador de 

desenvolvimento endógeno que visa transformar e melhorar as condições de vida das famílias 

locais,por meio de mudanças em suas relações com as esferas do Estado, do mercado e 

dasociedade civil (PINHEIRO, 2012. p. 13; SCHNEIDER; ESCHER, 2011). Nesse sentido, o 

desenvolvimentolevado a cabo pela cooperativa não se restringe a processos estritamente 

econômicos, mas combina uma gama de recursos para fortalecer as famílias cooperadas 

contra riscos decorrentes de processos de mudança social (SCOONES, 1998; PERONDI, 

2007).  

Visando identificar as mudanças decorrentes dessa combinação de estratégias na 

melhoria da qualidade de vida nas comunidades de sua atuação e os campos nos quais essas 

ações tiveram maiores impactos, bem como se tais impactos atingem sócios e não sócios de 

forma equitativa, analisamos comparativamente a percepção local sobre o cenário anterior à 

criação da Coppalj (1990) e o momento atual (2020), assim como a contribuição da 

cooperativa para eventuais transformações. Tal abordagem nos revela se a qualidade de vida 

tem melhorado ou se as limitações enfrentadas em períodos passados ainda se mantêm. Essa 

comparação é fundamental para captar as transformações ocorridas, porque as lembranças 

acerca do período passado ainda sombreiam as memórias dos protagonistas, se constituindo 

em um sensor para a mensuração do tempo transcorrido (ASSMANN, 2011). 
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Acreditamos que esta pesquisa contribuirá não somente para a elucidação deestratégias 

e mecanismos adotados pelos sujeitos mobilizados para superação das desigualdades 

econômicas e sociais e aumento do bem-estar, como também para ampliar o conhecimento 

acerca do seu exercício político e organizativo.Além disso, o estudo poderá subsidiar 

processos organizativos em curso no estado do Maranhão, com impactos significativos sobre 

pessoas e grupos, aumentando, assim, a capacidade destes em atuar e interferir no curso de 

acontecimentos que mercantilizam a vida e os recursos naturais. 

 

2. Metodologia 

 

O sítio de estudo faz parte do Médio Mearim maranhense, na denominada ―área de 

ocorrência do babaçu‖ (ANDERSON et al., 1991), onde verificaram-se transformações 

significativas no uso dos recursos naturais, principalmente nas últimas cinco décadas. As 

paisagens predominantes no Médio Mearim, inicialmente florestas ricas em espécies, 

transformaram-se em florestas secundárias dominadas pela palmeira babaçu, e destas 

passaram para pastagens e capoeiras contendo palmeiras em várias densidades. Nas décadas 

de 1970 e 1980, processo intenso de concentração fundiária antagonizou fazendeiros e 

camponeses em conflitos associados à derrubada de babaçuais para a formação de pastagens . 

Durante o momento mais agudo desses conflitos, a subsistência local em muito dependia dos 

serviços e produtos obtidos do babaçu: a agricultura de corte-e-queima, praticada em terras 

cobertas por palmeiras, que fornecem biomassa suficiente para colheitas razoáveis, e a 

extração e venda de amêndoas, realizadas predominantemente por mulheres. Frente à 

exclusão social que se acentuava com os conflitos em Lago do Junco, um ativo movimento 

social no campo recuperou significativa parcela das terras a partir de meados da década de 

1980 (PORRO, 2005; PORRO; PORRO, 2014, 2015). É nesse contexto que é constituída a 

Coppalj.  

O presente estudo está embasado em observação direta e participante junto a 

camponeses de comunidades nosmunicípios de atuaçãoda Coppalj: Lago do Junco e Lago dos 

Rodrigues. Apresenta uma abordagem qualitativa, com a integração de dados quantitativos 

relacionados à atuação da Coppalj e seus efeitos em meios de vida. A abordagem dos meios 

de vida é uma opção metodológica válida para melhor compreender nosso problema de 

estudo, por privilegiar a análise das estratégias e capacidades de resistência dos atores sociais 
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em enfrentar contextos de risco e instabilidade social, econômica e ambiental (NIERDELE; 

GRISA, 2008).  

Centramos a investigação no conjunto de capitais (ou dimensões) considerado 

definidor de meios de vida: capital humano, físico, social, econômico e ambiental 

(SCOONES, 1998). A pesquisa considerou que o capital humano compreende aspectos de 

formação, desenvolvimento de habilidades e geração de oportunidades; capital físico abrange 

aquisição de bens, condição de moradia, acesso a agua potável e energia elétrica; o social 

engloba as formas de organização local (sindical, religiosa, política) e os acordos informais 

nas comunidades; o econômico inclui a situação econômica familiar, as oportunidades de 

trabalho e o acesso a políticas de transferência de renda; e o capital ambiental abarca a 

preservação das florestas, da fauna nativa, adoção de técnicas de conservação do solo e a 

diversificação da produção agrícola.  

No exercício de avaliar as percepções locais quanto à situação atual das múltiplas 

dimensões de meios de vida nas comunidades, esta pesquisa utilizou reuniões de 20 grupos 

focais. O grupo focal é uma metodologia de entrevista em que ocorre uma exposição oral 

específica e espontânea dos envolvidos, visando fomentar interações de um grupo sobre um 

tema proposto, juntamente com os debates suscitados entre os participantes (POMMER; 

POMMER, 2014, p. 10). Os grupos,formados em nove comunidades, foramdistribuídos por 

gênero, faixa etária e nível participativo. Para tanto, foi aplicado questionário com perguntas 

específicas em cada uma das cinco dimensões, para as quais os entrevistados informaram 

índices percentuais (0 a 100%) que foram aplicados a cada aspecto.  

A agregação das notas atribuídas às perguntas de cada aspecto,dentro de uma mesma 

dimensão, proporcionaa nota média de cada grupo referente à avaliação da situação atual de 

cada tipo de ―capital‖. Para obter os resultados agregados de cada categoria (por gênero, 

idade, ou nível participativo) calculam-se as médias dos respectivos grupos focais
48

. A análise 

comparativafoiconduzida a partir da consulta aos grupos focais quanto à situação de cada tipo 

de ―capital‖anterior à criação da Coppalj (1990) e o momento atual (2020). Para a avaliação 

comparativa longitudinal considerou-se as cinco dimensões de forma integral. A diferença 

entre os índices atribuídos nos dois períodos (atual e anterior à criação da Coppalj) permite 

avaliar transformações ocorridas na qualidade de vida, de acordo com a percepção de cada 

grupo social entrevistado. 

                                                           
48

 Foram comparadas as médias aritméticas e ponderadas (levando em consideração o número de participantes de 

cada grupo focal). Como os resultados foram similares, com pequenas variações de no máximo um decimal, as 

médias aritméticas são utilizadas na apresentação dos resultados. 
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Por fim, além do índice de acesso aos meios de subsistência, também analisamos o 

percentual de contribuição da cooperativa para a alteração (positiva ou negativa) de cada uma 

das cinco dimensões do ―capital‖ e para o total agregado.  Tal se deu por meio da atribuição 

de índices percentuais relacionados à influência da Coppalj. Assim, ao multiplicarmos o 

percentual de influência da Coppalj pela diferença entre as notas dos dois momentos 

analisados, é possível captar a compreensão local a respeito do seu impacto nas 

transformações em múltiplas dimensões de meios de vida. 

Na sequência é exposto o resultado para o total agregado das cinco dimensõesdo 

―capital‖, seguido dos resultados para cada uma das dimensões constituintes de cada categoria 

(gênero, idade e nível participativo). A apresentação de cada componente compreende duas 

das etapas acima descritas: os resultados comparativos com o momento anterior à criação da 

Coppalj e a percepção da influência da Coppalj nas transformações observadas em cada 

dimensão, e para meios de vida, de forma agregada.  

 

3. Resultados e discussão 

 

A Figura 1 apresenta a avaliação agregada para 1990 e 2020 sobre as cinco dimensões 

de capital que integram as condições de vida locais. Os dados indicam que a percepção das 

categorias sociais acerca das transformações operadas nas últimas três décadas é 

relativamente similar, todas elas atribuindo taxas positivas para o momento atual, variando 

entre 72,5 e 78,3 pontos, em escala de 0 a 100. Tal se deve por terem sido alcançadas 

condições que possibilitaram uma vida melhor do que quando predominava a negação de 

direitos básicos e de desequilíbrios provocados por essa ausência.  

Figura 1: Avaliação comparativa de meios de vida (1990-2020), total agregado  
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Fonte: Pesquisa de campo (2020) 

  

Na avaliação comparativa com a situação de 1990, notamos que, de forma agregada, 

os meios de vida apresentaram melhoria significativa, sendo observado elevado contrasteentre 

os dois períodos para todas as categorias, masprincipalmente entre os mais velhos e sócios da 

Coppalj. Em 1990 valores maiores foram atribuídos pelos jovens (55,7), não sócios (52,8) e 

mulheres (51,8), e as menores taxas, principalmente pelos mais velhos (40,4).  

Ao analisarmos os dados para 1990 notamos que, embora naquele período fosse 

recente a organização conduzida pelos próprios trabalhadores e um novo cenário se 

desenhava, o contexto de incerteza predominava, uma vez que tais organizações ainda se 

estruturavam, resultando que operíodo remete a um tempo de dificuldades.  

Mesmo assim, certos aspectos são avaliados positivamente, como a união gerada pela 

experiência comum da pobreza. Desse modo, revisar o passado implica em refletir tanto sobre 

aquilo que mudou e que seria melhor ter permanecido, quanto sobre como essas mudanças 

afetaram o comportamento dos sujeitos e as interações entre e dentro dascomunidades. Essa 

análise nos ajuda a compreender a dinâmica dos capitais interna aos grupos sociais, e como 

suas dimensões mudam ao longo do tempo (DUDWICK et al, 2006).  

Na Tabela 1 apresentamos os resultados agregados para a influência da Coppalj 

segundo a percepção local.Multiplicandoo percentual de influência pelo diferencial entre 2020 

e 1990, resultao impacto da sua atuação para o conjunto dos capitais relacionados a meios de 

vida locais, na perspectiva de cada categoria social. 
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Tabela 1: Impacto da atuação da Coppalj em meios de vida locais, conjunto de capitais 

   Agregado   

Categoria  Diferencial 2020/1990 Influência Coppalj Efeito Final 

Sócios  28,1 62,8% 17,6 

Não sócios  25,5 62,8% 16,0 

+Jovens 19,1 64,8% 12,3 

+Velhos 35,0 60,8% 22,0 

Homens 28,5 71,6% 20,9 

Mulheres 25,6 54,0% 13,4 

Total  27,1 62,8% 17,1 

Fonte: Pesquisa de campo (2020) 
 

Notamos que a influência atribuída por sócios e não sócios é semelhante. Não sócios 

acompanharam o processo de criação da cooperativa, e embora não tenham se associado, suas 

vivências estabeleceram laços que influenciam suas percepções. Esse entendimento varia 

quando consideramos a perspectiva de gênero e etária, com mulheres mais velhas, que se 

identificam como quebradeiras de coco babaçu, reivindicando para o seu próprio movimento 

as mudanças ocorridas. Entre os homens, o entendimento de que a cooperativa exerceu papel 

central nas mudanças desencadeadas é mais frequente. Há, contudo, aqueles que, embora 

atribuindo avaliação positiva para a participação da Coppalj, reconhecem aspectos nos quais 

ela não influiu diretamente. Para estes, isso não representa uma falha, somente entendem que 

como seu eixo de atuação é econômico e existiram organizações que atuaram antes dela, sua 

contribuição para outros ―capitais‖ ocorreu de forma indireta.  

 

3.1. Percepção local da situação do capital humano 

 

Ao analisarmos separadamente cada dimensão dos meios de vida, notamos que o 

capital humano foi um dos mais impactados, sendo a transformação expressa no diferencial de 

30 pontos atribuídos entre 1990 (51,50) e 2020 (81,5) (Figura 2). No período anterior à 

criação da Coppalj as escolas das comunidades ofereciam somente as séries iniciais do ensino 

fundamentale era frequente a ausência de professores, pois devido esses serem de outros 

municípios ou da sede de Lago do Junco, em virtude de não existir pessoas qualificadas nas 

comunidades, não se adaptavam à realidade local e logo abandonavam o posto. Além da 

fragilidade na educação escolarizada, havia carência de formação política.  
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Figura 2: Avaliação comparativa de meios de vida (1990-2020), capital humano

 
Fonte: Pesquisa de campo (2020) 

 

Para os mais velhos, considerando-se o nível participativo e de gênero, a formação que 

obtiveram foi no decorrer do processo de organização política, nos espaços educativos 

estruturados, seja pela Igreja ou pelas instituições que emergiram das mobilizações 

camponesas. Como verificado por Gohn (2008), há um caráter educativo nas práticas que se 

desenrolam no ato de participar, tendo os movimentos desempenhado papel educativo para os 

sujeitos que os compunham, elevando sua capacidade de comunicação e participação em 

atividades políticas. Por essa razão, os grupos avaliaram essa experiência como positiva.  

Contudo, esta era uma oportunidade restrita às pessoas engajadas nas organizações. 

Somente a institucionalização da educação escolarizada possibilitouaampliação das 

oportunidades, principalmente aos mais jovens. Entre esses, o período atual é bem melhor 

avaliado, pois existe um número considerável de pessoas que ingressaram em instituições de 

ensino superior, se qualificaram e atuam nas comunidades. 

Como observado, os índices atribuídos ao capital humano em 1990 variam entre 43,3 e 

63,7 pontos, sendo o menor atribuído por sócios. Já para 2020 observamos que a menor taxa 

atingiu 78 pontos. Desse modo, se observa crescimento acentuado em todas as categorias, 

com as maiores diferenças entre os dois períodos atribuída pelos mais velhos, sócios e 

mulheres, enquanto não sócios e mais jovens registram menores diferenças.  

Nessa dimensão, a influência da Coppalj, na percepção local, variou de 36% a 74%, 

sendo os maiores índices atribuídos pelos homens e não sócios (Tabela 2). O efeito final dessa 

atuação oscilou, portanto, entre 9,2 e 18,2 pontos percentuais. O entendimento dos sócios é 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

Sócios Não Sócios +Jovens +Velhos Homens Mulheres Total 

Capital humano

1990 2020



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém(PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
 

 

XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará – Brasil 

 

1356 

que quando a Coppalj gera melhoria de renda para as famílias, movimenta outras dimensões. 

Mesmo que sua contribuição sejaprincipalmente na dimensão econômica, mulheres e homens 

compreendem que a influência da Coppalj se deu porque ajudou na tomada de consciência, 

sendo formação útil para legitimar reivindicações.  

Tabela 2: Impacto da atuação da Coppalj em meios de vida locais, capital humano 

   Dimensão Humana   

Categoria  Diferencial 2020/1990 Influência Coppalj Efeito Final 

Sócios  35,8 50,8% 18,2 

Não sócios  21,3 61,3% 13,0 

+Jovens 24,0 57,0% 12,5 

+Velhos 36,0 53,0% 18,1 

Homens 29,0 74,0% 21,4 

Mulheres 31,0 36,0% 9,2 

Total  30,0 55,0% 15,3 

  Fonte: Pesquisa de campo (2020) 

 

Há grupos que não percebem dessa forma e consideram que a contribuição na 

dimensão humana não foi tão expressiva por considerarem que outras organizações 

desempenham mais ações do que a cooperativa. Dentre os mais jovens, a Coppalj foi 

apontada como tendo participado ativamente da luta por educação nas comunidades. Desse 

modo, verificamos uma variação de opiniões e certo desconhecimento de alguns sobre a 

atuação da cooperativa, sendo que informações referentes à sua atuação podem estar ficando 

restritas. 

 

3.2. Percepção local da situação do capital físico 

 

As transformações ocorridas nas comunidades ao longo de três décadas também se 

estendem à obtenção de recursos materiais que facilitaram o trabalho produtivo e deram maior 

comodidade às famílias. Embora a terra seja um recurso natural, o processo de compra e 

venda instituído pelas políticas de privatização a transformou em mercadoria. Nessa 

perspectiva, também pode ser considerada uma conquista material que possibilitou às 

comunidades o suporte necessário para se estruturarem, reconstruírem seus processos 

econômico-produtivos, erguerem suas casas próprias e de alvenaria. Quando comparam o 

capital físico em 1990 e 2020, os participantes dos grupos focais atribuem notas elevadas para 

as mudanças ocorridas nessa dimensão, conforme observado na Figura 3.  
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Figura 3: Avaliação comparativa de meios de vida (1990-2020), capital físico

 
Fonte: Pesquisa de campo (2020) 

  

A percepção de maiores diferenças entre esses dois períodos ocorre entre os 

entrevistados mais velhos e entre os sócios da Coppalj. A nota média nas demais categorias 

manteve-se entre 41 e 48 para 1990, e chegou a 85 para 2020. As menores notas para 1990 e 

2020foram respectivamente 34,2, e 77,0 demonstrando que mesmo que no cenário atual 

alguns aspectos precisem ser melhorados, a situação está muito superior à de 1990. Quando 

comparam os dois períodos, consideram que possuem recursos materiais que antes não 

possuíam. As condições de moradia, de acesso à água, as estruturas de apoio à saúde, a 

condição das estradas e os meios de transporte também sofreram impactos positivos. Em 

algumas comunidades foi verificado que o acesso à energia elétrica foi obtido recentemente e 

a existência de máquinas para produção ainda não é comum. 

 A influência da Coppalj nas transformações nessa dimensão recebeu índices entre 55% 

a 74% resultando emefeito final de sua atuação,no capital físico, de 24,5%, com índices 

maiores e menores respectivamente atribuídos pelos sócios da cooperativa (28,7%) e 

mulheres (22,1%) (Tabela 3). Portanto, apesar destainfluência ter sido considerada mais alta 

pelos grupos focais formados por jovens, o maior efeito final resultou da avaliação entre 

sócios. Para mulheres, homens e sócios, a Coppalj teve participação nesse processo porque, 

quando valorizou o babaçu, possibilitou renda melhor às famílias, que logo investiram em 

bens materiais. Além disso, diversas famílias têm sido beneficiadas com banheiros em suas 

residências e barragens para captação de água e diversificação da produção. Soma-se a isso a 

melhoria da infraestrutura das estradas, pois como a Coppalj precisa escoar o babaçu, passou 
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a fortalecer essa reivindicação junto aos setores públicos, beneficiando aos que também 

trafegam por esses caminhos. Assim, os índices nessa dimensão resultaram 

semelhantesparatodas as categorias, sendo em média cerca de 10 pontos percentuais mais 

elevados do que na dimensão social.  

 

Tabela 3: Impacto da atuação da Coppalj em meios de vida locais, capital físico 

  Dimensão Física 

Categoria  Diferencial 2020/1990 Influência Coppalj Efeito Final 

Sócios  44,2 65,0% 28,7 

Não sócios  33,8 68,8% 23,2 

+Jovens 31,0 74,0% 23,3 

+Velhos 49,0 59,0% 25,7 

Homens 36,0 78,0% 26,9 

Mulheres 44,0 55,0% 22,1 

Total  40,0 66,5% 24,5 

Fonte: Pesquisa de campo (2020) 

 

3.3. Percepção local da situação do capital social 

 

A dimensão social do ―capital‖ foi uma das duas únicas em que alguns aspectos em 

1990 receberam avaliações mais positivas, com valores superando ou se aproximando dos 

atribuídos para 2020 (Figura 4). Para os grupos, o engajamentodas famílias nas atividades 

orientadas às comunidades era mais forte antes. Confiança e solidariedade eram valores que 

permeavam as relações, e ainda que continuem existindo, não se apresentam com a mesma 

intensidade anteriormente observada. A solidariedade era percebida como uma característica 

inerente às pessoas naquele contexto de pobreza, acionada automaticamente sempre que 

alguém precisava de ajuda, o que tornou possível às famílias suportarem as situações difíceis.  

 Os homens, principalmente, consideram que a organização política nas comunidades 

era melhor, com as decisões sobre qual candidato votar tomadas coletivamente. O candidato 

que a associação decidia apoiar logo recebia adesão das famílias. Atualmente, consideram que 

essa decisão é feita visando principalmente o benefício pessoal em detrimento do social. 

Embora uma das vantagens apontadas para 2020 seja o fato de haver muitas organizações, 

estas ações perderam força ao longo do tempo. Existe o envelhecimento dos movimentos, em 

virtude do desinteresse dos jovens de se engajarem. Além disso, a quebra do coco, que se 

constituiu como uma atividade econômica e política, a partir da qual houve o acionamento da 

identidade coletiva das quebradeiras, tem sido reduzida devido o desestímulo, sobretudo das 
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mais jovens, em se dedicar à atividade, que para as gerações passadas era primordial para a 

sobrevivência familiar (PORRO, 2019). 

 

Figura 4: Avaliação comparativa de meios de vida (1990-2020), capital social 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2020) 

  

Quando comparamos os dois períodos, notamos que os valores para 1990 ultrapassam 

os atribuídos para 2020 entre não sócios, mais jovens e homens. Os sócios são os que melhor 

avaliam o momento atual, contrastando com a menor avaliação feita pelos não sócios. 

Contudo, o maior diferencial positivo em favor do momento atual foi atribuído pelo grupo 

composto pelos mais velhos. Mesmo assim, esse diferencial limitou-se a 10 pontos.  

Por outro lado, os participantes dos grupos focais reconhecem que, naquele contexto, 

embora as mobilizações políticas fossem mais fortes, eram mediadas pela Igreja. No período 

atual, organizações conduzidas pelos próprios trabalhadores surgiram, resultado da autonomia 

adquirida, e continuam existindo, como a Assema, a AMTR e os grupos de jovens. Acerca da 

participação da Coppalj, consideram que ela contribui para essa dimensão em virtude das 

ações desencadeadas em outras dimensões, como a ambiental, que mobilizam sócios e não 

sócios para assumirem a responsabilidade coletiva pela preservação das palmeiras.  

As taxas atribuídas para a influência da Coppalj na dimensão social variaram de 56% a 

68%, se mantendo mais elevadas entre homens e sócios, e mais baixas entre mulheres e não-

sócios (Tabela 4). Como já mencionado, no que tange ao diferencial entre 2019 e 2020, se 

observa variação negativa em algumas categorias. Assim, da mesma forma que o maior 

diferencial entre os dois períodos, o efeito final da Coppalj atinge índice máximo de 10%, 
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atribuído pelos mais velhos. Na média de todos os grupos, o efeito final da Coppalj nesta 

dimensão resulta em 3,6%, o menor entre todas as dimensões.  

 

Tabela 4: Impacto da atuação da Coppalj em meios de vida locais, capital social 

   Dimensão Social   

Categoria  Diferencial 2020/1990 Influência Coppalj Efeito Final 

Sócios  6,7 65,0% 4,3 

Não sócios  -7,5 57,5% -4,3 

+Jovens -8,0 61,0% -3,0 

+Velhos 10,0 63,0% 10,1 

Homens -4,0 68,0% 1,5 

Mulheres 6,0 56,0% 5,6 

Total  1,0 62,0% 3,6 

Fonte: Pesquisa de campo (2020) 

 

3.4. Percepção local da situação do capital econômico 

 

A dimensão econômica foi a que expressou transformações mais drásticas dentre as 

cinco formas de ―capital‖ (Figura 5). Mudanças apontadas pelos grupos, quando comparam 

1990 com 2020, são principalmente no que se refere à alimentação, moradia e aquisição de 

bens produtivos. Esses fatores, associados aos ativos adquiridos nas outras dimensões, 

possibilitaram melhoria significativa na qualidade de vida. Consideram que não são ricos, mas 

também já não passam as mesmas dificuldades anteriormente enfrentadas.  

Em 1990, a falta de conhecimentos os impedia de reivindicarem seus direitos. Além 

disso, também reconhecem que nesse período havia uma carência de políticas públicas 

orientadas à agricultura familiar. Desequilíbrios socioeconômicos, com famílias desprovidas 

de acesso à educação, privadas do exercício da cidadania e, consequentemente, com chances 

reduzidas de escolhas, impediam a frequência à escola, obrigando-as a se submeterem a 

atividades mal remuneradas ou a migrarem. Embora a migração seja parte integrante das 

práticas de reprodução camponesa (WOORTMANN, 1990, p. 35), também está ligada à 

ausência de oportunidades, que atinge sobremaneira os jovens, os impedindo de consolidar 

sua condição social por meio da estabilidade no campo (SOUZA, 2017).Assim, consideram 

que é somente a partir de 2000 que se observa uma mudança nesse cenário, com a criação de 

novas políticas de transferência de renda, como benefícios de prestação continuada, e a 

facilidade de acesso a crédito aos segmentos camponeses.  
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Figura 5: Avaliação comparativa de meios de vida (1990-2020), capital econômico 

Fonte: Pesquisa de campo (2020) 

 

Para esse capital as taxas para os dois períodos se distanciaram significativamente 

(Figura 5). Mesmo a maior taxa para 1990, atribuída pelos mais jovens, foi muito superada 

em 2020, resultando em diferencial próximo a 40 pontos. Assim, se verifica um crescimento 

extraordinário, com todos os valores para 2020 superando os 80 pontos. A maior diferença foi 

atribuída pelos mais velhos, alcançando próximo de 60 pontos. Nessadimensão se observa 

uma certa retração das taxas de não sócios, que até então apresentavam pontuações elevadas, 

na maioria das vezes ultrapassando os valores conferidos pelas demais categorias.  

 

Tabela 5: Impacto da atuação da Coppalj em meios de vida locais, capital econômico 

   Dimensão Econômica   

Categoria  Diferencial 2020/1990 Influência Coppalj Efeito Final 

Sócios  47,5 69,2% 32,9 

Não sócios  46,3 72,5% 33,5 

+Jovens 37,0 76,0% 27,6 

+Velhos 57,0 65,0% 36,9 

Homens 54,0 76,0% 39,6 

Mulheres 40,0 65,0% 24,9 

Total  47,0 70,5% 32,3 

Fonte: Pesquisa de campo (2020) 

 

 Os participantes dos grupos focais consideram que a Coppalj teve papel primordial nas 

transformações econômicas, ao contribuir para a organização e diversificação do processo 

produtivo das famílias. Sua participação oscila entre 65% e 76%, sendo o maior índice 
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conferido pelos grupos compostos por homens e pessoas mais velhas, resultando em efeitos 

finais respectivamente de 39,6% e 36,9%. Em síntese, o diferencial entre os dois períodos 

variou de 37 a 57 pontos, e o efeito final atingiu 32,3 pontos, o maior dentre os cinco capitais. 

 A mencionada diversificação e melhora da situação econômica diretamente 

influenciada pela Coppalj aconteceu pela renda derivada da venda das amêndoas a preços 

mais altos, e por meio das sobras anualmente destinadas aos sócios. Atualmente, além de 

beneficiar os sócios, a Coppalj também gera renda aos nãos sócios via PGPM-Bio, que 

consideram ser uma política acessível às quebradeiras de coco da região. A Coppalj foi uma 

das organizações a reivindicá-la, e é uma das instâncias que a operacionaliza em Lago do 

Junco e Lago dos Rodrigues. Não sócios encontram na Coppalj o principal local para venda 

de amêndoas, porque além da PGPM-Bio, são beneficiados com a repartição de benefícios. 

 

3.5. Percepção local da situação do capital natural 

 

Assim como na dimensão social, os grupos consideram que houve retrocessona 

questão ambiental. A percepção é que em 1990 havia mais babaçuais, mais áreas verdes e, 

consequentemente, as nascentes de rios e animais silvestres existiam em abundância. As 

principais ameaças eram o uso do fogo e a derrubada de babaçuais por fazendeiros. Contudo, 

reconhecem que naquele período as famílias não tinham os mesmos conhecimentos que 

possuem atualmente e, em virtude disso, adotavam práticas que hoje desaprovam, como o uso 

do fogo nas roças e quintais, e ausência de coleta seletiva de lixo.  

 Em 2020, consideram que já não há tanto babaçual e floresta quanto antigamente, 

além do controle do uso do veneno ter se tornado uma das lutas travadas pelas comunidades. 

Embora o uso do fogo ainda seja praticado, tem sido observada redução gradativa e, mesmo 

quando fogo é utilizado nas roças, geralmente é feito aceiro e escolhido um horário 

considerado adequado. Muitas famílias passaram por um processo de reeducação, e mesmo 

quem não está vinculado a algum movimento social, como os não sócios, adotam práticas 

consideradas mais sadias, sendo comum a utilização de insumos alternativos para controlar 

pragas. Esse cuidado é adotado tanto na roça quanto no interior das comunidades. 

Reconhecem que até mesmo alguns proprietários se tornaram cuidadosos em relação ao uso 

do fogo e derrubada dos babaçuais. Contudo, ainda enfrentam dificuldades em preservar as 

áreas que não estão sob domínio das famílias, pois existem fazendeiros fechados ao diálogo 

que adotam práticas prejudiciais, como o uso de trator e de veneno.  
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 Verificamos que entre algumas categorias os valores para os dois períodos mantêm 

uma relativa correspondência, enquanto em outras ocorre uma discrepância (Figura 6). 

Maiores contrastes são observados para não sócios da Coppalj, pessoas mais velhas, e 

homens, enquanto os grupos compostos por sócios, pessoas mais jovens e mulheres atribuem 

diferenças menores entre 1990 e 2020.  

 

Figura 6: Avaliação comparativa de meios de vida (1990-2020), capital natural 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2020) 

 

 A Coppalj é apontada como a única organização que tem uma política ambiental e que 

tem trabalhado seriamente esta questão na região. As políticas instituídas no seu interior se 

referem ao controle do uso de agrotóxicos e de preservação das palmeiras. Uma das 

exigências impostas aos sócios e a quem deseja se associar é o não uso do veneno, em virtude 

da cooperativa ser pioneira na comercialização e produção orgânica, o que lhe conferiu o selo 

de qualidade orgânica do Instituto Biodinâmico (IBD). Tal certificação, obtida em 1998, em 

decorrência da sua responsabilidade social e ambiental, lhe possibilita comercializar o óleo de 

babaçu por um preço melhor, além de permitir a exportação. Portanto, a manutenção do selo é 

fundamental para que consiga pagar o preço justo pelas amêndoas de babaçu. 

Atualmente, cerca de 700 famílias entregam o babaçu nas cantinas da cooperativa e 

todas obedecem aos requisitos impostos pela organização. Além disso, a cooperativa toma o 

cuidado de não comprar o babaçu em localidades que não possuam controle ambiental. Seu 

principal desafio na dimensão ambiental tem sido a implementação de um plano de manejo 

para o babaçu, que conscientize extrativistas e proprietários das terras.  
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A diversificação produtiva das famílias tem sido impulsionada pela Coppalj, por meio 

da distribuição de mudas para implantação de sistemas agroflorestais (SAFs) e projetos para 

criação de pequenos animais. As cisternas construídas têm possibilitado a sócios e não sócios 

melhorarem a produção familiar, em virtude do acesso à água, sobretudo nos períodos mais 

secos do ano.  

A Tabela 6 indica a influência positiva da Coppalj para o capital natural, variando de 

53,8% a 64,2%, sendo valores mais elevados observados entre sócios e pessoas mais velhas, 

com média geral de 60%. O efeito final de sua atuação atinge 13,8. Portanto, embora haja um 

descontentamento dos grupos com circunstâncias que têm prejudicado o ambiente local, 

notamos que a cooperativa tem se engajado na proteção dos recursos e direitos das famílias.  

 

Tabela 6: Impacto da atuação da Coppalj em meios de vida locais, capital natural 

   Dimensão Ambiental   

Categoria  Diferencial 2020/1990 Influência Coppalj Efeito Final 

Sócios  6,3 64,2% 4,0 

Não sócios  33,8 53,8% 18,1 

+Jovens 11,5 56,0% 11,3 

+Velhos 23,0 64,0% 16,4 

Homens 27,5 62,0% 18,3 

Mulheres 7,0 58,0% 9,4 

Total  17,3 60,0% 13,8 

Fonte: Pesquisa de campo (2020) 

4. Considerações Finais 

 

As mudanças em Lago Junco que permitiram às famílias alcançarem condições de 

vida digna e controle sobre as instituições e processos que afetam diretamente seu bem-estar 

se relacionam à autonomia política e capacidade adquirida de influenciar eventos locais 

(DUDWICK, 2006; WORLD BANK, 2002). Embora o capital social seja menor avaliado 

atualmente, ocupa papel determinante, uma vez que o acesso a outros atores é anterior ao 

acesso a recursos, epor via dessa conexão formaram-se redes que favoreceram o acesso aos 

demais capitais (BEBBINGTON apud NIERDELE; GRISA, 2008, p. 55).  

Mesmo que algumas formas de ação coletiva observadas nas comunidades sejam 

resultantes da aquisição de novos tipos de conhecimentos, a solidariedade já estruturava as 

interações nas localidades, pavimentando o caminho para formas de organizações duradouras. 

Todavia, novas formas organizativas só se tornaram possíveis em decorrência do acúmulo de 

habilidades e capacidades que permitiram às famílias expandirem ações e regras 
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anteriormente desenvolvidas, agirem sobre os processos que afetavam seus meios de vida e 

envolverem-se ativamente na conformação do seu próprio destino (SEN, 2010).  

 Essa vinculação entre capital social e humano foi significativa para a organização 

conjunta, por meio da qual foram incitadas a cooperação e o compartilhamento que levaram à 

emergência da Coppalj, cuja atuação tem sido importante para reconstruir processos que 

promoveram a diversificação produtiva e tecnológica no território, reduzindo as assimetrias e 

aumentando ganhos coletivos (SCHNEIDER; ESCHER, 2011; OSTROM apud SABOURIN, 

2010). Foi a partir do seu surgimento que novos mecanismos foram delineados para 

atendimento de problemas para os quais as comunidades ainda não tinham obtido resposta. Os 

ganhos adquiridos desde então têm sido não apenas na renda, mas também estão relacionados 

à expansão da agência e capacidade de participação dos sujeitos locais (VICARI, 2014).  

 Embora se verifique uma correlação entre o conjunto dos capitais, alguns adquirem 

maior relevância, como o econômico e o humano. Alguns teóricos apontam uma influência do 

capital humano sobre o crescimento econômico em razão do nível de conhecimento, da 

aquisição de novas habilidades e dos aspectos que formam esse capital resultarem em melhor 

rendimento futuro (VIANA; LIMA, 2010). Contudo, entre os grupos há a percepção de que é 

somente a partir da melhoria econômica que ocorre um impacto significativo na dimensão 

humana, permitindo a compra de alimentos, reduzir a insegurança alimentar e melhorar a 

saúde, comprar, comercializar, construir ou melhorar as estruturas de suas propriedades, entre 

outros. Ainda que haja ativos inalcançáveis por meio do dinheiro (DFID, 1999), ele se 

constitui num importante alicerce nos meios de vida, sendo inclusive o que permite o 

investimento em benfeitorias que fornecem conforto e proteção. 

 Portanto, se percebe que é a partir da Coppalj, com sua política de valorização da 

produção agrícola e extrativa, que novas perspectivas passam a ser alimentadas por aumentar 

a renda das famílias. Embora um baixo nível de renda não seja o único fator que predispõe as 

pessoas à pobreza, uma renda inadequada é forte condição predisponente de uma vida pobre 

(SEN, 2010, p. 121). Como verificado por Sen (2010, p. 124), as oportunidades econômicas 

só são melhor aproveitadas quando as pessoas dispõem de bases sociais que as permitem 

sustentar essas oportunidades, isto é, quando encontram níveis de alfabetização e educação 

básica, bons serviços gerais de saúde e reformas agrárias concluídas. Nessa perspectiva, não 

basta a sustentação econômica, são necessárias condições que as permitam fazerem bom uso 

e, desse modo, expandirem suas capacidades. Ainda que alguns desses aspectos já se 

processassem devido a atuação de associações quedesempenharam importante papel nesse 
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sentido (PORRO; PORRO, 2015), a Coppalj se tornou essencial para a obtenção de tais 

benefícios.  
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Área Temática 07: Tecnologias Sociais, Tecnologias Educacionais e Assistivas e Tecnologia da Informação 

 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

A Amazônia brasileira, concentra a maior parte dos recursos hídricos do país. Porém, a Região Norte 

ainda encontra-se no ranking do mais elevado indicador de ausência de saneamento básico. Esse 

paradoxo é muito visível na região, cercada por rios, mas carente de redes abastecimento de água em 

várias localidades, principalmente nas periferias e comunidades ribeirinhas. No intuito de trazer a 

contribuição das tecnologias sociais na solução da carência de água potável, o objetivo deste artigo é 

apresentar um estudo de caso acerca do protótipo de um banco para filtração de água fluvial, em três 

estágios, a partir de cerâmica extrativada e carvão ativado de caroço de açaí. Os testes apresentados 

com a água filtrada no protótipo, evidenciaram a eficiência do carvão ativado produzido a partir do 

caroço de açaí, comprovada através das análises bacteriológicas, com significativa redução de bactéria 

Escherichia coli e a coliformes totais com relação à agua colida originalmente no rio, resultados estes 

condizentes com os parâmetros recomendados pelo Ministério da Saúde. 
 

Palavras-Chave: Filtro sustentável, inovação frugal, transferência de tecnologia. 

 
Abstract 

The Brazilian Amazon, concentrates most of the country's water resources. However, the North 

Region is still in the ranking of the highest indicator of the lack of basic sanitation. This paradox is 

very visible in the region, surrounded by rivers, but it lacks water supply networks in several locations, 

mainly in the peripheries and riverside communities. In order to bring the contribution of social 

technologies in the solution of the lack of drinking water, the objective of this article is to present a 

case study about the prototype of a bank for river water filtration, in three stages, from extraction 

ceramics and coal activated from açaí stone. The tests presented with the filtered water in the 

prototype, showed the efficiency of the activated carbon produced from the açaí core, proven through 

bacteriological analyzes, with significant reduction of Escherichia coli bacteria and total coliforms in 

relation to the water collided originally in the river, results consistent with the parameters 

recommended by the Ministry of Health. 

 

Keywords: Sustainable filter, frugal innovation, technology transfer. 
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1. Introdução 

Água de qualidade é um elemento imprescindível para a saúde e qualidade de vida da 

espécie humana. Entretanto, muitas populações ainda encontram-se privadas desse direito 

fundamental. A Amazônia brasileira, é geradora de cerca de 71% do total de recursos hídricos 

do país concentrados na Bacia Amazônica (HESPANHOL e CORDEIRO NETO, 2000). Não 

obstante toda essa abundância hídrica, a Região Norte ainda encontra-se no ranking do mais 

elevado indicador de ausência de serviços saneamento básico, problema que atinge 82,3% da 

população (IBGE, 2017). Exemplos como o caso do Amapá que sofreu o apagão no dia 03 de 

novembro de 2020 e que passou por uma catástrofe de falta de abastecimento de água potável, 

mesmo estando às margens dos rios, jamais aconteceria com políticas públicas eficientes e 

tecnologias sociais disponíveis para possibilitar o uso de água fluvial para beber ou beneficiar 

alimentos, dentro de condições higiênico-sanitárias.   

Diante da ausência de políticas públicas efetivas e eficazes para o enfrentamento da 

problemática do saneamento, tornam-se relevantes iniciativas de projetos de geração de 

tecnologias sociais como potenciais soluções para a distribuição desigual de água potável.  

A Tecnologia Social é definida aqui neste estudo como uma alternativa moderna, 

sustentável, simples e de baixo custo, capaz de solucionar situações-problema de ordem 

estrutural das comunidades mais excluídas da sociedade (COSTA, 2013). Conceito este 

atualmente apresentado em extrema ligação com outros temas correlatos como a inovação 

inclusiva, sustentabilidade, inovação frugal (MAZIERI; VILS; QUEIROZ, 2017). 

 A inovação frugal é caracterizada como a habilidade de criar produtos e serviços com 

simplicidade e eficácia e com o mínimo de custos, trazendo soluções aos desafios de melhoria 

de qualidade de vida de populações de áreas emergentes, que se encontram na base da 

pirâmide social (KOERICH; CANCELLIER, 2019). Nesse contexto, os assim chamados 

filtros sustentáveis são exemplos que se apresentam como uma alternativa viável para a 

superação das dificuldades de acesso à água potável nas comunidades ribeirinhas.  

Há vários estudos que comprovam a eficácia de filtros que se enquadram como 

tecnologias sociais por serem soluções simples, de baixo custo e facilmente replicáveis pelas 

populações beneficiadas, além de serem processos essencialmente sustentáveis e/ou 

recicláveis. É o caso do SODS (sistema de desinfecção solar da água), usado para 

melhoramento da potabilidade da água armazenada, sobretudo em cisternas, ou aquelas águas 

oriundas diretamente das estações de tratamento sem passar por processos domésticos de 

filtração, localizadas em regiões carentes de infraestrutura sanitária e recursos financeiros. 

Processo simples e de baixíssimo custo, o SODS utiliza-se do uso de garrafas PET 
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(Tereftalato de polietileno) que, abastecidas com a água, são expostas à energia solar para a 

inativação de microrganismos patogênicos (por serem sensíveis à radiação no espectro da luz 

UVA e calor) que provocam contaminação, obtendo, assim, a melhoria da qualidade da água a 

ser ingerida, evitando várias doenças (AZEVEDO, 2014, p.40).  

Outro exemplo de tecnologia social para melhoria da potabilidade da água são os 

chamados filtros lentos nos quais a purificação da água é feita através da passagem por 

materiais granulares, como seixo, cascalhos cerâmicos, areia e outros, que retém partículas 

sólidas e melhoram o pH da água, elementos estes que aliados ao carvão vegetal ativado para 

remover substâncias que causam odores, cor e sabor (DI BERNARDO e DANTAS, 2005).  

Nesse contexto vários estudos comprovam a eficácia do carvão ativado de caroço de 

açaí enquanto elemento coadjuvante na construção de protótipos de filtros, como elemento 

coadjuvante no processo de purificação hídrica (SOUSA; REIS JUNIOR; RODRIGUES, 

2018). Ademais, há comprovações da eficácia do carvão ativado do caroço de açaí na redução 

de até 90,33% da concentração de ferro na água após processo de filtração (REGO FILHO et 

al., 2018). 

A ausência de políticas públicas suficientes para o abastecimento de água e de 

saneamento básico afeta demasiadamente a qualidade da água consumida por comunidades 

ribeirinhas localizadas às margens do Rio Guamá, região metropolitana de Belém, onde ainda 

se sofre com a mortalidade, sobretudo infantil, provocada também por doenças oriundas de 

contaminação hídrica (13,55 óbitos por mil nascidos vivos) conforme dados do IBGE (2016), 

situação esta que se torna ainda mais grave devido ao constante despejo de efluentes 

orgânicos e inorgânicos, sobretudo pela população periférica da área metropolitana situadas às 

margens do rio, além dos empreendimentos industriais que depositam seus dejetos sem 

nenhum tratamento diretamente nos rios (RODRIGUES; PALHETA, 2019). 

Para melhorar a qualidade de vidas dessas pessoas, é de extrema importância a criação 

de mecanismos alternativos de filtragem da água coletada no rio, seu principal manancial de 

consumo, pois essas comunidades estão localizadas em terras de várzeas, áreas 

periodicamente inundadas pelo rio, o que dificulta demasiadamente a construção de poços 

artesianos, quando não o torna inviável.  

O objetivo deste artigo é apresentar um estudo de caso acerca do protótipo de um 

banco para filtração de água fluvial, em três estágios, a partir de cerâmica extrativada e carvão 

ativado de caroço de açaí, constatando a contribuição da tecnologia social como resposta ao 

problema da falta de água potável em comunidades ribeirinhas. Tal protótipo é uma 

tecnologia de baixo custo e ecológica, elaborada por alunos do Curso Técnico em Mecânica 
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do IFPA Campus Belém. Esta foi uma das tecnologias vencedoras do Prêmio Respostas para 

o Amanhã, em 2019, promovido pela Samsung, pelo Centro de Estudos e Pesquisas em 

Educação, Cultura e Ação Comunitária- CENPEC e parcerias, como iniciativa de apoio ao 

desenvolvimento do potencial humano através da fusão da tecnologia com a educação, com 

vistas ao empreendedorismo ativo para os jovens. 

 

2. Metodologia 

Para o desenvolvimento metodológico na construção de banco de filtração à base de 

cerâmica e extrativada e carvão ativado de caroço de açaí, foi realizada, além da revisão 

bibliográfica acerca da construção de bancos de filtração, a da abordagem referente aos 

processos de análises, mais especificamente as físico-químicas e bacteriológicas.  

2.1 Composição do banco de filtração 

 O filtro de decantação (cerâmica ativada) dessa tecnologia é composto por seixo, 

cascalhos de ostra, cascalhos de cerâmica porosa e areia fina. O seixo de diferentes 

granulometrias tem a função de reter partículas sólidas, como a terra; os cascalhos de ostras 

tem a finalidade de elevar o PH da água que, por natureza dos rios da Amazônia, é ácida; os 

cascalhos de cerâmica porosa impedem a passagem de bactérias e outros seres vivos; areia, o 

último elemento do filtro, tem a função de bloquear a passagem de partículas sólidas menores, 

que o seixo não foi capaz de deter.  

Dois estágios de banco de filtração são feitos desses elementos. Esses componentes 

foram lavados em água corrente e expostos a água sanitária por 30 minutos, seguido de um 

procedimento de secagem em estufa a 50ºC. Após esse processo, esses materiais (seixo, 

cascalhos de ostras, cascalho de cerâmica e areia fina) foram inseridos dentro de recipientes 

com o diâmetro adequado do tubo PVC para o processo de filtragem.  

O terceiro estágio é feito de carvão ativado retirado do caroço de açaí, que tem a 

finalidade de reter uma maior quantidade de bactérias tornando a água aceitável para o 

consumo humano. 

 O carvão ativado foi produzido a partir de caroços reservados imediatamente após o 

processo de extração da polpa do açaí, pois, uma vez tendo contato diretamente com o solo, 

estes caroços estariam impróprios para a finalidade de filtração.  

Após lavados em água corrente os caroços passaram por uma estufa a 50ºC, para um 

processo de 5 horas de secagem. Em seguida elaborou-se uma solução ativante à base de água 

(4L), 160g de NaOH (hidróxido de sódio) na qual os caroços foram depositados por 24h. 
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Novamente o material passou por um processo de secagem a 50ºC por 10 horas. 

Posteriormente, os caroços foram levados a um forno numa temperatura de 400ºC durante 4h. 

Depois de resfriados, os caroços de açaí foram lavados, a fim de extrair o excesso de agente 

químico ativante e novamente fez-se a ação de secagem, seguida do processo de moagem do 

caroço. 

Para a construção do filtro de carvão ativado, adotou-se o mesmo método da 

construção dos filtros de decantação. Porém, foi necessária a criação de um recipiente feito 

em tecido, no qual foi introduzido o carvão ativado. 

Assim, estabeleceu-se a união do banco de estágios de filtração, que se deu na seguinte 

ordem, filtro de decantação 1, filtro de decantação 2, filtro de carvão ativado. 

2.2      Testes laboratoriais 

 Para os testes de filtragem, coletou-se, a priori, 40 litros de água do Rio Guamá em 

dois reservatórios (galões) com capacidade de 20 litros cada a ser despejada no banco de 

filtragem. Para tal coleta, seguiu-se rigorosos procedimentos metodológicos, conforme o 

manual de orientações para coleta de água, amostras ambientais e produtos sujeitos à 

vigilância sanitária do LACEN/PA (Laboratório Central do Pará), tomando-se as devidas 

cautelas de higiene das antes do início da coleta e uso de EPIs (máscaras, luvas e jaleco).  

Para coletar a água a ser analisada em seu estado original, usou-se um recipientes 

plásticos (fornecidos pelo LACEN/PA), no qual foram identificados, na tarja branco, os dados 

da amostra. A etapa de coleta de água após passagem pelo banco de filtragem foi efetuada 

com o mesmo método citado anteriormente, mas com um passo adicional: foi necessário abrir 

a torneira do banco de filtragem e deixar a água escorrer por 2 minutos, fechar e limpar com 

álcool 70% e deixar novamente escoar por 1 a 2 minutos, conforme solicitado no manual do 

LACEN/PA.  

 Algumas análises bacteriológicas e físico-químicas foram realizadas nos laboratórios 

de química e saneamento do IFPA-Campus Belém, outras feitas no LACEN/PA. À medida 

em que detectou-se ainda considerável concentração de impurezas na água após o primeiros 

processos de filtração, foram alteradas as quantidades de elementos filtrantes e de carvão 

ativado de caroço de açaí no banco de filtração, a fim de obter melhor resultado no processo 

de melhoria da qualidade da água. 
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3. Resultados/Discussões 

As análises mais recentes de água coletada foram realizadas em agosto de 2019 após 

um grande período de chuva, no qual a água do rio se torna mais turva e considerando 

também que dejetos provenientes do Ver-o-Peso, maior mercado a céu aberto da América 

Latina e que produz diariamente um elevado passivo orgânico e polimérico (sacolas 

plásticas), são despejados diretamente no rio, o mesmo que passa pela Comunidade da Ponte 

Almir Gabriel, localizada no  km 14 da Alça Viária, nas proximidades de Belém,  escolhida 

para o desenvolvimento da pesquisa, conforme relatório de análise de resultados preliminares 

(SILVA et al., 2019), cujos dados estão reportados neste artigo. Os quadros 1 e 2 demonstram 

a obtenção dos resultados de análises realizadas nos laboratórios do IFPA-Campus Belém. 

Quadro 1 – Análises bacteriológicas 

ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS 

PARÂMETROS ÁGUA DO RIO 

GUAMÁ 

ÁGUA DO BANCO 

DE FILTRAÇÃO 

REFERÊNCIAS 

UTILIZADOS 

CONAMA 367 de 

17/03/2005 e Portaria 

MS nº 05, de 

28/09/2017 

Determinação de 

coliformes totais 

Presença de 3.873 

NMP/100 mL 

Presença 436 NMP/  

100 mL 

Não se aplica/Ausência 

Determinação de 

Escherichia coli 

134 NP/100 mL Ausência em 100 mL 1000 NMP/100 

ml/Ausência 

Fonte: SILVA et al. (2019) 

 

Quadro 2 – Análises físico-químicas 

ANÁLISES FÍSICO - QUÍMICAS 

 

PARÂMETROS ÁGUA DO RIO 

GUAMÁ 

ÁGUA DO BANCO 

DE FILTRAÇÃO 

REFERÊNCIAS 

UTILIZADOS 

CONAMA 367 de 

17/03/2005 e Portaria 

MS nº 05, de 

28/09/2017 

Teor de amônia 0,29 mg/L 

 

0,21 mg/mL 

 
7,5 – 3,7 mg/L 

 

Demanda de cor 

verdadeira 

243 UH 

 

50 

 

75UH 

 

Determinação de 

cloretos 

11,0 mg/L 16 mg/mL 

 

250 mg/L 

 

Determinação do 

pH 

6,27 pH 

 

7,02 pH 6,0 – 9,0 pH 

Turbidez da água 23,2 UT  100 UT 

Determinação de 

nitrato 

5,8 mg/L 

 

2,2 mg/mL 

 

10 mg/L 

 

Determinação de 

nitrito 

0,021 mg/L 0,011 1,0 mg/L 
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Demanda de 

sólidos 

dissolvidos totais 

 

57,74 mg/L 

 

38,73 

 

500 mg/L 

 

Determinação de 

sulfatos 

 

5,0 mg/L 

 

3,0 mg/mL 

 

250 mg/L 

 

Determinação de 

dureza 

 

- 40,0 mg/mL 

 

500 mg/mL 

 

Fonte: SILVA et al. (2019) 

 

 Evidenciou-se a eficiência do carvão ativado produzido a partir do caroço de açaí, 

comprovada através das análises bacteriológicas.Conforme Quadro 1 houve a redução de 

100% da bactériaEscherichia coli e a redução de 87% dos coliformes totais da água oriunda 

do banco de filtraçãoapresentando 436 NMP/ml, em detrimento dos de 3.873 NMP/100 ml da 

água do rio Guamá. Porém, isso ainda não é o ideal, pois o recomendado pela Ministério da 

Saúde segundo a portaria MS nº 5 de28/09/2017, é a AUSÊNCIA de COLIFORMES 

TOTAL (grifo nosso). Esses resultados evidenciam que a granulometria docarvão ativado de 

caroço de açaí necessita ser menor do que a que foi produzida, o que já estásendo realizado 

em laboratório como continuidade da pesquisa, bem como o estudo do melhoramento da 

técnica de desenvolvimento damembrana filtradora para incorporação no banco de filtração. 

Como os Coliformes Totais não resistem à cloração da água, a recomendação dada pela 

Secretaria Estadual deSaúde (SESPA) é que, ao sair do banco de filtração, cada litro de água 

filtrada receba 5 (cinco)gotas de hipoclorito para sua correção. Após esse procedimento, a 

água foi novamente analisada e não foram encontrados coliformestotal nas amostras. 

A quantidade de água filtrada com esses resultados preliminares, foi encaminhada ao 

LACEN/PA e coletada e encontra-se em processo de análise, cujos resultados acerca do 

percentual possível de impurezas ainda encontradas nas amostras, bem como o seu pH, e 

outras informações relevantes, objetivando a prevenção de doenças e tornando esta água apta 

para o consumo humano. Resultados esses que podem contribuir de forma significativa à 

melhoria da qualidade da água consumida pelas populações ribeirinhas, propiciando a estas, 

por conseguinte, uma melhor qualidade de vida. 

Esse percentual de resultados obtidos pelo processo de filtração (redução média está 

80% dos índices físico-químicos e bacteriológicos e completado com o hipoclorito) está 

alinhado com resultados das outras tecnologias sociais de filtração já anteriormente 

mencionados neste trabalho, considerando a carência de políticas públicas voltadas para 

abastecimento e saneamento nessas regiões de várzea. 
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O banco de filtração objeto desse estudo, caracteriza-se por ser uma tecnologia de 

baixo custo, adequando-se ao poder aquisitivo das comunidades a serem beneficiadas. 

Ademais é uma tecnologia extremamente sustentável, relevante por contribuir também para a 

minimização do impacto ambiental causado pelo constante descarte inadequado do caroço de 

açaí na região metropolitana de Belém, especialmente em bairros às margens do rio, conforme 

análises recentes de Negrão (2019). Da mesma forma poderá oferecer utilidade aos dejetos de 

cascas de ostras, que também é um resíduo sólido com alto grau de poluição e causador de 

várias doenças (SANTOSe MOURA, 2018), e que nesta região é frequentemente despejado 

nas feiras, mercados e/ou diretamente no rio.  

Outra característica relevante de viabilidade dessa tecnologia é por ser de fácil 

replicação pelos ribeirinhos. Um dos resultados da montagem do protótipo foi a elaboração de 

uma cartilha descrevendo o passo a passo na construção do banco de filtração, o que já 

facilitará consideravelmente a adoção da tecnologia pela comunidade. 

O alto valor agregado ao banco de filtração questão se dá, evidentemente, pelo fato de 

que pode contribuir para a considerável os melhoria da qualidade de vida das populações 

ribeirinhas, uma vez que a água potável é um direito basilar da sociedade e um “direito 

humano”, como vem sendo discutido no Fórum Mundial da Água (ZORZI; TURATTI; 

MAZZARINO, 2016).  

A tecnologia social (banco de filtração) aqui apresentada é um conhecimento que pode 

ser transferido para as comunidades ribeirinhas através de parcerias, convênios com outras 

instituições públicas e/ou privadas empenhadas no enfrentamento da escassez de água 

potável, real problemática das deficiências de saneamento na Região Amazônica. É um 

projeto que pode ser interessante para empresas interessadas em investir em atividades que 

deem visibilidade às suas iniciativas de responsabilidade social, como via essencial para a 

diminuição das desigualdades sociais, haja vista que, essas iniciativas de colaboração público-

privada podem contribuir para efetivas mudanças em políticas públicas com efeitos mais 

duradouros, indo além de um caráter assistencialista, para um maior protagonismo das 

próprias comunidades na mudança de um contexto de desigualdade social, como afirma 

Barati (2007).Segundo Bordin e Pasqualotto (2013, p. 70), no que tange a atuação da 

sustentabilidade e responsabilidade social, recursos privados são empregados “de forma 

planejada, monitorada e voluntária em projetos de interesse público, e tem como objetivo a 

transformação de determinada realidade social”.  

Kniess et al. (2019, p. 123) mencionam a importância de redes de colaboração de 

recursos financeiros e humanos para a criação de novas tecnologias, através da transferência 
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de conhecimentos, tecnologias estas capazes de solucionar problemas de diferentes 

complexidades, por meio de inovações frugais. Ainda segundo esses autores, novos protótipos 

e serviços gerados através dessas redes e parcerias com a sociedade, permitem a conexão de 

diferentes conhecimentos, de modo que tais problemas possam ser solucionados com maior 

rapidez.  

Nesse contexto, pode-se verificar que a construção do banco de filtração, objeto desse 

estudo, foi resultado da união de saberes entre professores, estudantes e o modo de vida dos 

ribeirinhos, partindo das interações com a comunidade, na forma consolidada de um projeto, 

com recursos de matérias-primas abundantes na própria natureza local, o que o torna relevante 

cientifica e tecnologicamente como solução economicamente viável para os beneficiados, 

elementos esses que, por si já formam uma base consistente para atrair parcerias 

colaborativas. 

 

4. Considerações Finais 

A experiência de construção do banco de filtração em estudo, trouxe, ao término desta 

primeira etapa do projeto, os resultados esperados pela pesquisa: uma tecnologia de baixo 

custo, totalmente sustentável e de fácil replicabilidade pela comunidade ribeirinha. Na água 

filtrada verifica-se que os níveis de redução dos índices físico-químicos são satisfatórios, as 

análises não atestam a presença Escherichia coli e houve a significativa redução de 87% dos 

Coliformes total em relação a água do rio colhida anteriormente. 

Para desenvolvimentos futuros, o processo de efetivação de transferência dessa 

tecnologia para a população ribeirinha, poderá se tornar exitoso e eficaz se inserido em 

programas de extensão mais amplos em educação ambiental, que envolvam também outras 

tecnologias sociais voltadas para soluções de problemas relacionados à falta saneamento 

básico, como o tratamento de esgoto e descarte adequado do lixo,visando um 

desenvolvimento social integral a partir da união dos saberes, com participação ativa da 

comunidade beneficiada, e coletivo, não se apoiando em solucionar o problema da carência de 

água somente com a ação assistencialista, mas como forma de promoção da dignidade 

humana, uma vez que a falta de acesso à água potável gera exclusão social.  Daí a necessidade 

de projetos de tecnologias sociais que tenham continuidade, cuja implementação contemple 

aprimoramentos de funcionalidades, o que assegura o processo constante da interação da 

academia e sociedade, num aprendizado significativo de reciprocidade entre a pesquisa, 

extensão e saberes regionais, com foco em soluções locais e facilmente replicáveis, como 
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contribuição à melhoria da qualidade de vida dessas populações ribeirinhas, tão afetadas pela 

desigualdade social. 
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Área Temática 7: Tecnologias Sociais, Tecnologias Educacionais e Assistivas e Tecnologia da Informação 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

O objetivo do presente trabalho é uma abordagem qualitativa em relação as tecnologias sociais 

desenvolvidas e aplicadas pela INCUBITEC/IFPA – Castanhal em empreendimentos agroalimentares 

assistidos pelo programa, como forma de extensão universitária. Para realização do trabalho foi feito 

um levantamento dos trabalhos de extensão realizados pela equipe técnica da incubadora junto a 

CASP, COAFTA, Comunidade de São Bento/Salinas – PA e ao Grupo de Mulheres de Quatipuru – 

PA, para a identificação das tecnologias sociais aplicadas nesses empreendimentos. Na CASP, foi 

aplicado a ferramenta de análise sensorial em iogurtes produzidos pelo empreendimento, para a 

expansão de mercado. Nos outros três empreendimentos, foram desenvolvidos novos produtos - como 

forma de TS - e ministrados cursos de BPF. A extensão universitária proporcionou aos técnicos da 

INCUBITEC, a oportunidade de colocar em práticas seus conhecimentos e, também, aprender com os 

agricultores. As TS foram desenvolvidas e aplicadas nos empreendimentos para diversificar os 

produtos comercializados, visando agregação de valor, geração de trabalho e renda para as famílias 

beneficiadas. A extensão universitária proporcionou aos discentes da INCUBITEC uma experiência 

profissional, possibilitando-os de colocar seus conhecimentos acadêmicos em prática, trabalhar em 

equipe, identificar e solucionar problemáticas e demandas dos empreendimentos, através do 

desenvolvimento e aplicação de TS. As TS desenvolvidas e aplicadas nos empreendimentos 

agroalimentares, buscaram a diversificação da produção e ampliação de mercado de consumo, gerando 

um desenvolvimento socioeconômico local. 

 
Palavras-Chave: Extensão universitária, Tecnologias sociais, Empreendimentos agroalimentares 
 
Abstract 

The objective of this work is a qualitative approach in relation to the social technologies developed 

and applied by INCUBITEC/IFPA - Castanhal in agri-food enterprises assisted by the program, as a 

form of university extension. To carry out the work, a survey was made of the extension work carried 

out by the technical team of the incubator with CASP, COAFTA, Community of São Bento / Salinas - 
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PA and the Group of Women of Quatipuru - PA, for the identification of social technologies applied in 

these enterprises. In CASP, the sensory analysis tool was applied in yogurts produced by the 

enterprise, for market expansion. In the other three projects, new products were developed - as a form 

of TS - and GMP courses were taught. The university extension provided INCUBITEC technicians 

with the opportunity to put their knowledge into practice and also to learn from farmers. The TS were 

developed and applied in the enterprises to diversify the commercialized products, aiming at adding 

value, generating work and income for the families benefited. The university extension provided 

incubitec students with a professional experience, enabling them to put their academic knowledge into 

practice, work as a team, identify and solve problems and demands of the enterprises, through the 

development and application of ST. The ST developed and applied in agri-food enterprises sought the 

diversification of production and expansion of the consumer market, generating a local socioeconomic 

development.   

 
Keywords:University extension, Social technologies, Agri-food enterprises 

 

1. Introdução 

Em relação a responsabilidade universitária e social, faz-se notória a política de 

extensão, como um mecanismo capaz de estabelecer o diálogo entre a universidade com a 

sociedade. A extensão universitária tem caráter teórico e prático na organização de ações em 

cujo o propósito é a divulgação do conhecimento e aplicação de metodologias científicas, em 

sentido de promover a formação acadêmica e profissional do aluno e, em consequência, o 

desenvolvimento social, local, regional e nacional (RIBEIRO, 2018). 

As Tecnologias Sociais (TS) são técnicas, materiais e procedimentos metodológicos 

cientificamente testados, validados e com impacto social comprovado, criados a partir de 

necessidades sociais, com o fim de solucionar um problema social. Uma tecnologia social 

sempre considera as realidades sociais locais e está associada a formas de organização 

coletiva, representando soluções para a inclusão social e melhoria da qualidade de vida 

(LASSANCE; PEDREIRA, 2004). 

Na relação entre ensino, pesquisa e extensão, a incubadora tecnológica de 

desenvolvimento e inovação de cooperativas e empreendimentos solidários (INCUBITEC), 

do IFPA - Campus Castanhal, orienta-se pelas novas diretrizes curriculares, a fim de 

fortalecer e estruturar práticas pedagógicas que irá possibilita a construção de ambientes 

acadêmicos interdisciplinares voltados para o desenvolvimento teórico e prático do exercício 

profissional. Isso possibilitou ingresso de discentes, docentes e técnicos em ações de pesquisa 

e extensão por meio de projetos integrados (FELIZARDO et al., 2015). 

A INCUBITEC conta com participação técnicos bolsistas e voluntários dos cursos de 

Agronomia, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Pesca, Tecnologia em Aquicultura, 

Informática e Técnico em Agropecuária para desenvolver diversas atividades dentro e fora da 

instituição. Dentre essas, pode-se citar atividades de campo em comunidades, emprego e 
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desenvolvimento de tecnologias sociais, formação do corpo técnico e organização de eventos 

internos (FAVACHO et al., 2019). 

Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo a realização de uma abordagem 

qualitativa referente as atividades de extensão universitária para o desenvolvimento e 

aplicação de tecnologias sociais pela INCUBITEC – IFPA Castanhal nos empreendimentos 

agroalimentares, atendidos pelo programa. 

 

2. Fundamentação Teórica 

De acordo com o Artigo 52, da Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996, p. 1), “as universidades 

são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de 

pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano”. Deste modo, o papel social 

da universidade não se restringe a formação profissional científica de seus acadêmicos, mas, 

vai além, ao desenvolvimento humano. 

A extensão, como função da universidade, é uma prática humana com suas 

consequentes responsabilidades para com a comunidade. Para que ela se desenvolva é 

necessário equilibrar ensino, pesquisa e extensão. Esta última deve utilizar os conhecimentos 

e experiências da universidade por meio dos seus professores, alunos, funcionários e ex-

alunos para envolver-se na sociedade da qual faz parte, sendo uma forma de repassar os 

conhecimentos adquiridos no interior do campus, atravésiniciativas e programas (OLIVEIRA, 

2017). 

No geral, as ações dos programas de incubação estão inscritas nos campos daextensão 

universitária e da pesquisa. Tais iniciativas tiveram início no fimda década de 1990, com uma 

expansão importante nos anos 2000. Essas experiências buscam desenvolver e consolidar 

metodologias de apoio efomento aos grupos populares e solidários voltados à geração de 

trabalho e renda, assim como inclusão social através da autogestão. Trata-se da possibilidade 

de diálogo com populações, em geral, distantes dosambientes acadêmicos (COSTA, 2013). 

A incubação, como apoio a empreendimentos solidários, é uma metodologia de 

ensino, aprendizagem e transferência de tecnologia que valoriza a autogestão e a inclusão 

social. Os beneficiários se tornam sujeitos do seu próprio desenvolvimento. A incubação 

possibilita a transformação de empreendimentos em potencial em oportunidades de negócios, 

gerando trabalho e renda (REZENDE, 2009). 

A tecnologia social, no campo da economia solidária, revela-se nas formas de 

produção, comercialização e consumo caracterizadas pela troca e socialização de 

conhecimentos que visem solucionar demandas concretas vividas e identificadas por uma 
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população. Isso através de um processo de mobilização e participação coletiva na escolha das 

decisões e de conhecimentos compartilhados que gerem novos conhecimentos (CARVALHO, 

2018). 

De acordo com o Instituto de Tecnologia Social (2004), Tecnologia Social é um 

conjunto de técnicas, metodologias transformadoras desenvolvidas e/ou aplicadas na interação 

com a população e apropriadas por ela, que apresentam soluções para inclusão social e 

melhoria de renda e de vida. 

Um dos principais objetivos das Tecnologias Sociais é a sua reaplicação, sendo 

ajustada a comunidade em que será inserida, adaptando-se as condições locais com o auxílio 

da população. Algumas características devem ser consideradas para a definição de uma 

tecnologia como sendo de cunho social: compromisso com a transformação social; criação de 

um espaço de descoberta e escuta de demandas e necessidades sociais; relevância e eficácia 

social; sustentabilidade socioambiental e econômica; inovação; organização e sistematização 

dos conhecimentos; acessibilidade e apropriação das tecnologias; diálogo entre diferentes 

saberes; difusão e ação educativas; processos participativos de planejamento (ITS, 2004). 

De outro lado, a valorização de produtos com atributos diferenciados de qualidade cria 

novas oportunidades de mercado, muitas das quais acessíveis aos agricultores de pequeno e 

médio portes. As novas oportunidades incluem desde a inserção desses agricultores em 

mercados de nicho locais, nacionais e internacionais, como se verifica nos produtos 

artesanais, com denominação de origem e nos orgânicos, até o aprimoramento dos circuitos 

regionais de produção, distribuição e consumo de alimentos (MALUF, 2004). 

 

3. Metodologia 

O programa INCUBITEC está presente, atualmente, em mais em mais de 30 

empreendimentos entre cooperativas, associações e grupos informais. Assim, como as 

demandas identificadas, são realizadas ações como assessoria Técnica e Extensão 

Universitária – Interdisciplinar; Formação/Capacitação/educação para a autogestão 

(autonomia); Elaboração de projetos técnicos e sociais; elaboração de plano de gestão e 

realização de cursos de formação. No acompanhamento desses empreendimentos, a 

INCUBITEC tem trabalhado com metodologias participativas, as quais os atores sociais se 

tornam um componente fundamental do processo e não apenas um ouvinte (FELIZARDO et 

al., 2015). 
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Para a realização do desenvolvimento e aplicação das tecnologias sociais, a equipe 

técnica realiza uma visita para identificar as demandas apresentadas pelos empreendimentos, 

junto com o presidente ou representante. Posteriormente, realiza-se o diagnóstico das 

problemáticas apresentadas e, por seguinte, feito um estudo de qual ferramenta ou 

metodologia utilizar. 

Assim, para a realização do presente trabalho, foi feito um levantamento de trabalhos 

de extensão desenvolvidos em empreendimentos agroalimentares, onde foram aplicadas 

ferramentas, metodologias ou desenvolvimento de novos produtos como forma de tecnologia 

social. Dessa forma, foram encontrados 4 (quatro) trabalhos científicos com essas 

características supracitadas. O quadro 01 apresenta esses empreendimentos que atuam com o 

beneficiamento de alimentos para o consumo próprio e comercialização, onde a equipe 

técnica da incubadora realizou a aplicação de tecnologias sociais. 

 
Quadro 01: empreendimentos agroalimentares acompanhados pela INCUBITEC. 

Nome do Empreendimento Segmento Município 

Cooperativa Agropecuária do Salgado 

Paraense - CASP 
Derivados de leite Vigia de Nazaré 

Cooperativa de Agricultores Familiares de 

Terra Alta - COAFTA 

Farinha de Mandioca, 

Tapioca, Farinha da 

Tapioca, Tucupi e Frutas 

Terra Alta 

Associação São Bento Salinas - PA Mandioca e Derivados Salinas 

Grupo de Mulheres de Quatipuru Caranguejo e Mariscos Quatipuru 
Fonte: AUTORES, 2020. 

 

4. Resultados e Discussões 

 Tecnologia Social – Aplicação de análise sensorial em iogurtes da CASP 

A equipe técnica da área de Engenharia, Ciência e Tecnologia de Alimentos, da 

INCUBITEC, realizou uma análise sensorial em iogurtes produzidos pela Cooperativa 

Agropecuária do Salgado Paraense – CASP, para analisar a qualidade sensorial dos produtos, 

uma vez que o empreendimento visa uma expansão de produção para, futuramente, inserir-se 

em outros mercados de consumo. 

Quando se fala em alimentos há a necessidade em saber a aceitação do produto 

enquanto seus atributos, na indústria de alimentos isso não é diferente, antes de lançar um 

produto no mercado consumidor necessita-se saber os atributos do mesmo para assim ter 

noção do sucesso do produto no mercado. Dessa forma, a análise sensorial intervém 
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diretamente no desenvolvimento de novos produtos lançados no mercado (TRENTIN et al., 

2018). 

Abaixo, as imagens 01, 02 e 03 mostram a equipe técnica desde a visita técnica para 

diagnóstico da problemática junto ao empreendimento, até a aplicação da ferramenta de 

análise sensorial nos iogurtes da cooperativa. 

 
Imagem 01: aplicação de análise sensorial nos iogurtes da CASP. 

 

Fonte: GLINS et al., 2019. 

 

Imagem 02: aplicação de análise sensorial nos iogurtes da CASP. 

 

Fonte: GLINS et al., 2019. 
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Imagem 03: aplicação de análise sensorial nos iogurtes da CASP. 

 

Fonte: GLINS et al., 2019. 

 

 Tecnologia Social – Elaboração de biscoitos a base de farinha de macaxeira 

A Cooperativa de Agricultores Familiares de Terra Alta (COAFTA), localizada em 

Terra Alta, região do Salgado Paraense, enfrentou, nos anos de 2017 a 2019, a mais severa 

perda de produção com raízes de mandioca de sua história. De acordo com a pesquisa feita 

em campo pelos técnicos voluntários da INCUBITEC, os cooperados relataram que as 

podridões das raízes devido os altos volumes de chuva têm afetado diretamente a economia 

das famílias rurais. Além disso, outra problemática identificada na COAFTA é a falta de 

diversificação de produtos para comercialização. Atualmente, a cooperativa produz 

somente a farinha de mesa, o tucupi e a tapioca, não havendo diversidade, nem outros 

mercados para escoamento que não sejam as feiras locais e de cidades vizinhas. E, com a 

elevada oferta, principalmente, de farinha de mesa e tapioca no mercado, os preços estão 

em baixa, o que prejudica ainda mais a vida desses agricultores familiares. 

Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo a elaboração de biscoitos a 

base de macaxeira (Manihot esculenta Crantz) com alternativa de diversificação de 

produtos na agricultura familiar para acessar mercados institucionais, no Estado do Pará. 

As imagens 04, 05, 06, 07 mostram todo o processo de produção dos biscoitos com 

a participação dos cooperados e suas famílias e do curso de Boas Práticas de Manipulação 

de Alimentos. 
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Imagem 04 -  Macaxeira em água clorada e cortada em pequenos pedaços. 

Fonte: Almeida et al., 2019. 

 

Imagem05 -  Macaxeira desidratada e farinha da macaxeira. 

Fonte: Almeida et al., 2019. 

 

Imagem06 – Curso de Boas Práticase a elaboração do biscoito na cooperativa. 

Fonte: Almeida et al., 2019. 
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Imagem07 -  Massa e moldagem dos biscoitos. 

Fonte: Almeida et al., 2019. 

 

 Tecnologia Social – Elaboração de carne para hambúrguer a base de carne de 

caranguejo 

A tecnologia social teve sua aplicabilidade na comunidade da Pedreira, no município 

de Quatipuru - PA, onde as famílias têm suas rendas através do extrativismo do caranguejo-

uçá. A extração da carne do caranguejo-uçá é a principal forma de sustento das famílias dessa 

comunidade, porém, os extrativistas não têm conhecimento sobre a forma adequada de 

extração, manipulação da carne e diversificação de produtos e subprodutos. 

Mediante a demanda observada na comunidade, durante a primeira visita, realizou-se 

um dia de campo com a participação dos discentes do curso de Agroindústria do Instituto 

Federal do Pará (IFPA) - Campus Castanhal e em parceria com a INCUBITEC. As atividades 

foram realizadas no espaço (CRAS), cedido pela prefeitura municipal, com objetivo de 

integrar conhecimento entre os estudantes e a comunidade das mulheres que atuam na 

extração da carne do caranguejo. Foi realizado um minicurso abordando o tema sobre “Boas 

Práticas de Fabricação e Manipulação de Alimentos” com o intuito de mostrar a forma correta 

de manipular os alimentos e os riscos causados pela manipulação errada. As imagens 08 e 09 

demonstram a ministração do curso e o preparo da carne de hambúrguer. 

Dessa forma, a TS teve como objetivo fabricar carne para hambúrguer, a partirda 

carne de caranguejo-uçá, com adição de jambu (Acmella oleracea) como proposta de 

elaboração de um novo produto e agregação de valor. 
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Imagem 08: Curso de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos. 

 

Fonte: GORDO et al., 2019. 

 

Imagem 09 - Moldagem dos hamburguers e o processo da fritura. 

 

Fonte: GORDO et al., 2019. 
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 Tecnologia Social – Elaboração de farofa gourmet e design de rotulagem 

Durante uma atividade da INCUBITEC no município de Salinas, levantou-seuma 

demanda sobre umas problemáticas e se haveria a possibilidade de apoio. Em virtude do 

projeto Cooperativismo que é uma cooperação entre o INCUBITEC/IFPA-Campus Castanhal 

e o Sistema OCB/PA, foi possível atender a demanda da EMATER/SLOC Salinas. Assim, 

foram realizados trabalhos voltados a área de Gestão da Produção de mandioca; Boas Práticas 

de Fabricação (BPF) e aplicação da TS como Elaboração de Farofa Gourmet para agregação 

de valor ao produto dos agricultores familiares da Comunidade São Bento em Salinas, Pará. 

A atividade foi desenvolvida em duas etapas, curso de Gestão da Produção de 

mandioca e Boas Práticas de Fabricação e, elaboração da farofa gourmet encerrando com a 

certificação da atividade, como mostrado pelas imagens 10, 11, 12. Para a elaboração da 

farofa gourmet, foram produzidas 04 amostras com seus respectivos ingredientes, de acordo 

com a tabela 01. 

 

Tabela 01: amostras da elaboração de farofas gourmet. 

 

Fonte: INCUBITEC – IFPA Castanhal, 2019. 

 

Imagem 10: produção participativa da farinha gourmet. 

 

Fonte: INCUBITEC – IFPA Castanhal, 2019. 
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Imagem 11: Farofa gourmet pronta e embalada. 

 

Fonte: INCUBITEC – IFPA Castanhal, 2019. 

 

Imagem 12: término da aplicação da TS na comunidade. 

 

Fonte: INCUBITEC – IFPA Castanhal, 2019. 
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Discussões 

Para Santos, Rocha e Passaglio (2016), a extensão universitária possibilita o 

desenvolvimento de habilidades e criatividade dos discentes para lidar com futuras situações 

profissionais e estimula uma visão profissional mais abrangente, pautada em situações reais.O 

desenvolvimento da capacidade para identificar e solucionar problemas e formular projetos 

decorre do contato direto com o público que coloca o aluno em situações novas e diversas, 

nas quais terá que repensar a todo o momento a sua prática para atuar frente à complexidade 

das comunidades. 

Nesse sentido, a extensão universitária, de fato, proporcionou aos discentes técnicos da 

incubadora uma metodologia de ensino e aprendizagem, onde colocou-se em ação os 

conhecimentos teóricos e práticos aprendidos durante o curso e, também, adquiriu-

seconhecimento empírico por partes dos agricultores, havendo sempre um respeito mútuo em 

relação a essa dinâmica. Dessa forma, a aplicação de TS como forma de extensão contribui 

diretamente para a formação profissional e social dos estudantes. 

De acordo com Porte (2007), em seu estudo sobre o Projeto de Extensão Sabor de 

Tinguá, na comunidade de Tinguá – RJ, o projeto possui diversosobjetivos intermediários, 

dentre eles, pode-sedestacar: reduzir a insegurança alimentar através da geração de renda; 

disponibilizar condição para processar produtos de origem vegetal, em pequena escala 

disponibilizar orientações e informações sobre legislação ambiental, sanitária e fiscal; 

oferecer ao produtorrural, conhecimentos sobre gerenciamento de custos, empreendedorismo, 

embalagem, rotulagem emarketing; promover o resgate e a valorização da identidade rural; 

capacitar os produtores com técnicas de beneficiamento e procedimentos higiênico-sanitários 

na manipulação, processamento e comercialização dos produtos. 

Em consonância com o estudo de Porte, a extensão, as TS e outras atividades 

desenvolvidas pela INCUBITEC visam a capacitação dos manipuladores de alimentos dos 

empreendimentos através de cursos de Boas Práticas de Fabricação e Manipulação de 

Alimentos (BPF); desenvolvimentos de novos produtos; reaproveitamento de resíduos 

alimentares; desenvolvimento de rotulagem e marketing dos produtos; cursos na área de 

gestão de Empreendimentos Econômicos Solidários (ESS), além de aplicação de ferramentas 

como a análise sensorial de alimentos. 

A análise sensorial tem se mostrado uma importante ferramenta nesse processo, 

envolvendo um conjunto de técnicas diversas elaboradas com o intuito de avaliar um produto 

quanto à sua qualidade sensorial, em várias etapas de seu processo de produção, 

principalmente de pequenas agroindústrias (TEIXEIRA, 2009). 
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A análise sensorial aplicada nos iogurtes da CASP, obteve resultados significativos 

para a discussão da expansão de mercado acessível ao empreendimento, a qual está sendo 

projetada e discutida pelo presidente e cooperados, devido a necessidade de ampliação da 

agroindústria de processamento de leite e, consequentemente, o aumento de produção de 

laticínios.De acordo com o presidente da cooperativa, Antônio Alcoforado, a ferramenta 

aplicada foi de fundamental importância, sendo o resultado imprescindível para futuras 

tomadas de decisões do empreendimento, quanto a expansão de marcados de consumo. 

Para Lima (2010), as TS buscam a inclusão social e melhoria das condições de vida 

das populações, fortalecendo a promoção do bem viver e o cuidado coletivo com a vida. 

Desse modo, as TS desenvolvidas e aplicadas na COAFTA,Associação São Bento Salinas – 

PA eGrupo de Mulheres de Quatipuru tiveram como objetivo geral a diversificação e 

produção de produtos alimentícios, adjunto com o curso de BPF para garantir um alimento 

seguro, seguindo as normas higiênico-sanitárias em vigência no país, garantindo, assim, a 

geração de trabalho e renda das famílias envolvidas e o desenvolvimento local. 

 

5. Conclusão 

A extensão universitária contribui diretamente para a formação profissional dos 

discentes, permitindo uma experiência na área de atuação e uma aproximação com a sua 

realidade de trabalho futuro, desenvolvendo algumas habilidades comotrabalhar em equipe, 

diagnosticar as problemáticas e demandas, desenvolver e aplicar ferramentas e metodologias 

de tecnologias sociais. 

Outrossim, as tecnologias sociais desenvolvidas e aplicadas pela INCUBITEC nos 

empreendimentos agroalimentares, buscaram, sobretudo, a diversificação da produçãoatravés 

da elaboração de novos produtos alimentícios, oriundos das matérias-primas produzidas pelos 

próprios sócios, a fim de ampliar de se manterem e/ou buscar novos mercados, gerando um 

desenvolvimento socioeconômico local. 
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Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

O estudo foi realizado no estado de Mato Groso na cidade de Poconé. O objetivo da pesquisa consiste 

em analisar as distribuições das taxas de queimadas no município. Os dados de focos de calor foram 

derivados do programa queimadas através do banco de dados de queimadas desenvolvido INPE que 

permite análises espaciais e temporais de focos e incêndios florestais. Esses dados foram adquiridos no 

formato shapefile apenas pelo satélite de referência AQUA sensor MODIS por permite analisar as 

tendências temporais. A partir da análise dos dados identificou-se um total de 215 focos atrelado aos 

meses de janeiro a outubro para o ano de 2017 no município de Poconé. Emrelação ao ano de 2018 o 

mês de setembro foi o que mais obteve focos de calor com 41. Na série estudada o ano que mais 

apresentou focos de calor foi o de 2020 o destaque foi para os meses de agosto e setembro que 

obtiveram 1.882 e 1.743 focos de calor, respectivamente, isso pode significar a influência das 

mudanças climáticas na região ou maior queima de áreas para implantação de outros usos e coberturas 

de terra. Em relação aos focos de queimadas para os anos estudados a queimada ocorreu 

principalmente no ano de 2020 para grande parte do bioma Pantanal. Esse dado é muito preocupante 

pois identifica-se inclusive focos de calor dentro do Parque Nacional do Pantanal. A extensão da área 

de queimada para o ano de 2020 foi a maior da série estudada, quase todo o município apresentou em 

sua extensão focos de queimada. Nesse sentido, os resultados alcançados no presente estudo auxiliam 

na prevenção e no combate de incêndios florestais, criando alguns subsídios para possíveis 

mecanismos e políticas públicas voltadas para o planejamento do território. 

 
Palavras-Chave: Ações antrópicas, Uso e cobertura da terra, Desmatamento, Mudanças 

climáticas e Políticas públicas. 

 
Abstract 

The study was conducted in the state of Mato Groso in the city of Poconé. The objective of the 

research is to analyze the distributions of burning rates in the municipality. The heat source data were 

derived from the burned program through the INPE developed fire database that allows spatial and 

temporal analyses of outbreaks and forest fires. These data were acquired in shapefile format only by 

the AQUA sensor MODIS reference satellite for analyzing temporal trends. From the data analysis, a 
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total of 215 outbreaks were identified, linked to the months of January to October for the year 2017 in 

the municipality of Poconé. In relation to the year 2018, the month of September was the one that 

obtained the most heat outbreaks with 41. In the series studied, the year that presented the most heat 

outbreaks was 2020, the highlight was the months of August and September that obtained 1,882 and 

1,743 heat outbreaks, respectively, this may mean the influence of climate change in the region or 

greater burning of areas for implantation of other land uses and covers. In relation to the fires for the 

years studied, the burning occurred mainly in the year 2020 for much of the Pantanal biome. This data 

is very worrying because it is possible to identify hot spots within the Pantanal Nacional Park.The 

extent of the burnt area for the year 2020 was the largest in the series studied, almost the entire 

municipality had fires in its extension. In this sense, the results achieved in this study help in the 

prevention and combat of forest fires, creating some subsidies for possible mechanisms and public 

policies aimed at planning the territory. 

 
Keywords: Human actions, land use and coverage, deforestation, climate change and public 

policies. 

 

 

1. Introdução 

As queimadas é umdos principais problemas ambientais enfrentados no Brasil na 

atualidade, sendo um dos principais fatores na destruição e ameaça da fauna e da flora 

(SANTOS; SILVA; GUIMARÃES, 2020). Para Moraes et al. (2017) as queimadas realizadas 

no bioma Pantanal são episódios advindo da robusta queima de biomassa por fazendeiros que 

são grandes fornecedores do agronegócio. 

Embora, com a intensificação de ocorrências de incêndios florestais no Pantanal Sul-

Mato-Grossense os processos ecológicos e as condições climáticas são afetada diretamente 

(VIGANÓ et al., 2018).Tais agressões, é contexto preocupante para a esfera global pela perda 

e empobrecimento do solo, a fragilidade a saúde humana e do ecossistema. 

Nesse sentido, o Brasil é destaque entre os países da américa do sul através das 

queimadas, demonstrando liderança nas regiões Centro-Oeste (INPE, 2015). A região 

apresenta altas taxas de incêndios florestais devido processos associados a mudança do uso e 

coberta da terra. 

No entanto, Lonova e Saad (2020) expõe que grande partes dos incêndios florestais 

concentrou-se no municipio de Poconé, onde intensas chamas se aglomeraram e espalharam 

rapidamente incluindo partes do Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense. 

Nesse sentido, é importante descrever o papel do sensoriamento remoto (SR) e do 

sistema de informações geográficas (SIG) por empregar dados de monitoramento preciso e 

confiável (FERREIRA; PASA, 2015). 

Nesse contexto, Ramos et al.(2018)corrobora que as geotecnologias são grandes 

ferramentas aliadas aos estudos ambientais por ter capacidade de fornecer dados necessários 
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para a execução de mapeamentos e interpretações temporais provenientes aos focos de calor e 

possíveis incêndios. 

Perante o exposto, o objetivo da pesquisa consiste em analisar as distribuições das 

taxas de queimadas no município de Poconéno Mato Grosso. Logo, serão empregados como 

fonte de dados os focos de calordisponibilizados por meiodo sistema queimadas fornecido 

pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) que permite analisar a dinâmica 

temporal dos incêndios e sua expansão. Foi realizado um estudo comparativo entre os meses 

de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro dos anos de 

2017, 2018, 2019 e 2020. 

 

2. Metodologia 

2.1 - Área de estudo 

O estudo foi realizado no estado de Mato Groso, localizado na região Centro-Oeste do 

Brasil, na cidade de Poconé (figura 1), situado a 100 km da capital Cuiabá, insere-se entre os 

35% do BiomaPantanal no MT.  

Figura 1: Mapa de Localização do limite municipal de Poconé – MT. 

 

Fonte: Os autores, 2020. Dados: IBGE. 
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De acordo com o último Censo Demográfico do IBGE (2020), cerca de 33,3 milhões 

de pessoashabitam na localidade. Poconé tem 17,02 km² da área territorial (IBGE, 2019).É 

confrontante com as cidades de Nossa Senhora do Livramento ao Norte, ao sul com o estado 

de Mato Grosso do Sul, ao leste com Barão de Melgaço e a oeste com a cidade de Cárceres. 

Está situada entre o par de coordenadasde 16º 16’ 39 de latitude e 56º 38’ 35de longitude. 

Possui clima tropical (Aw) segundo a classificação de Köppen, com dois períodos 

classificados entre o verão que tem muito mais pluviosidade e o inverno que normalmente 

costuma registrar temperaturas média anual de 26Cº com pluviosidade média anual de 1.239 

mm obtido pelo site CLIMATE-DATA. 

De acordo com Bdia Ibge (2020) os solos de maior participação na região é do tipo 

planossolo nátrico com 41,66%. A vegetaçãoque predomina o municipio é composta por 

savana arborizada com 19,78%.  

2.2 - Coleta de dados 

Os dados defocos de calor foram derivados do programa queimadas através do banco 

de dados de queimadas o (BDQ) desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE) que permite análises espaciais e temporais de focos e incêndios florestais 

(INPE,2020). No entanto, será analisado dados diários de focos de calor em comparação aos 

meses de janeiro a outubro entre as datas - 01 de janeiro a 25 outubro cujo os anos são de 

2017, 2018, 2019 e 2020. 

Esses dados foram adquiridos no formato shapefileapenas pelo satélite de referência 

AQUA, sensor MODIS por permite analisar as tendências temporais ao longo dos anos além 

de ser um dos satélites consistentes para o método de comparação. 

2.3 - Análise de dados 

O software utilizado para os mapeamentos apresentados foi o Qgiz cuja versão é 

3.4.10. nas quais foram realizados processamentos de analises e interpretação dos dados dos 

focos de queimadas através de mapas de comparação temporal.O arquivo vetorial conta com a 

disponibilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, do Ministério do 

Meio Ambiente – MMA, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

Foram utilizados dados projetados em planilha eletrônica cedido pelo INPEpara as 

comparações da pesquisa pertencente aos anos e meses levantados para as comparações dos 

focos de calor no município de Poconé. 
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3. Resultados/Discussões 

Nota-se que nos últimos anos o elemento fogo é provocado por práticas de manejo 

inadequadas ou por causas naturais que são fatores de influência no bioma pantanal que afeta 

diretamente o ambiente e coloca em risco diferentes escalas globais (RAMOS; OLIVEIRA; 

SORIANO, 2018). 

A Tabela 1, demonstra dadosde focos de calor do ano de 2017, no entanto o mês de 

setembro obteve a maior ocorrência dessas agressõescom um percentual de 1,17%. Para 

Rodrigues et al. (2020) esses focos e ao mesmo tempo os números que crescem 

demasiadamente estáassociada com a falta dechuvasnessa época do ano sobre o bioma 

Pantanal.No geral a Tabela 1, engloba 2,15% dos focos de incêndios florestais, um valor de 

215 focos atrelado aos meses de janeiro a outubro no município de Poconé. 

Tabela 1: Focos de calor em 2017. 

Mês/Ano Nº de Focos de Calor 

Janeiro – 2017 11 

Fevereiro – 2017 6 

Março – 2017 
 

Abril – 2017 
 

Maio– 2017 
 

Junho – 2017 5 

Julho – 2017 11 

Agosto – 2017 16 

Setembro – 2017 117 

Outubro – 2017 49 

Fonte: Os autores, 2020. Dados: INPE. 

A Tabela 2, expõe dados dos focos de queimadas menor em relação a 2017 

comparando-se os dados gerais e colocando em destaque o mês de setembro que obteve 41 

focos de calor em 2018, girando em torno de 0,7% em relação a setembro do ano de 2017. 

Dessa forma, Soriano et al. (2020)corrobora que o fogo controlado depende das 

condições meteorológicas do período mensal e da vegetação sobre o bioma e as cidades que a 

compõe. 

Tabela 2:Focos de calor em 2018. 

Mês/Ano Nº de Focos de Calor 

Janeiro – 2018 1 

Fevereiro – 2018 
 

Março – 2018 
 

Abril – 2018 
 

Maio– 2018 
 

Junho – 2018 4 
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Julho – 2018 15 

Agosto – 2018 3 

Setembro – 2018 41 

Outubro – 2018 6 

Fonte: Os autores, 2020. Dados: INPE. 

 

A Tabela 3, apresenta dados dos focos de calor de 2019 colocando em destaque o mês 

de outubro que obteve 26 focos de calor, no mês de setembro temos o menor registro para os 

anos estudados de apenas 19. 

Tabela 3: Focos de calor em 2019. 

Mês/Ano Nº de Focos de Calor 

Janeiro – 2019 7 

Fevereiro – 2019 4 

Março – 2019 1 

Abril – 2019 
 

Maio – 2019 
 

Junho – 2019 
 

Julho – 2019 
 

Agosto – 2019 5 

Setembro – 2019 19 

Outubro – 2019 26 

Fonte: Os autores, 2020. Dados: INPE. 

  

O controle na detecção e monitoramento dos incêndios florestais são principais para 

sua identificação. Por isso, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) surge como um 

aprimoramento para um método de detecção de queimadas com base de imagens de satélites 

geoestacionários (BATISTA, 2004). 

A Tabela 4, expressa dados dos focos de calor para o ano de2020 colocando em 

destaque o mês de agosto e setembro que obtiveram 1.882 e 1.743 focos de calor, 

respectivamente,isso pode significar a influência das mudanças climáticas na região ou maior 

queima de áreas para implantação de outros usos e coberturas de terra. 

Tabela 4: Focos de calor em 2020. 

Mês/Ano Nº de Focos de Calor 

Janeiro – 2020 77 

Fevereiro – 2020 56 

Março – 2020 100 

Abril – 2020 85 

Maio – 2020 52 
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Junho – 2020 14 

Julho – 2020 393 

Agosto – 2020 1882 

Setembro – 2020 1743 

Outubro – 2020 671 

Fonte: Os autores, 2020. Dados: INPE. 

 

De acordo com Marcuzzo et al. (2013), o estado de Mato Grosso possui padrões 

climáticos sazonais, suas principais estações são: estação seca de maio a setembro e estação 

úmida de novembro a abril. Os acontecimentos de queimadas e incêndios florestais 

aconteceram no estado de Mato Grosso em todos os meses pesquisadosnesse estudo, o 

período que apresentou um número elevado de eventos registrados foram os meses de agosto 

e setembro, isso pode ocorrer devidos os meses de seca serem de julho a outubro. 

A Figura 2 apresenta acomparação de focos de queimadas entre os anos de 2017 a 

2020 para o município de Poconé. Nos anos estudados a queimada ocorreu principalmente no 

ano de 2020 para grande parte do bioma Pantanal. Esse dado é muito preocupante pois 

identifica-se inclusive focos de calor dentro do Parque Nacional do Pantanal. 

Figura 2:Comparação de focos de queimadas entre 2017 a 2020. 

 

FONTE: Os autores, 2020. Dados: IBGE, MMA, INPE. 
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Segundo Sales et al. (2019), noano de 2020, observou-se uma grande ocorrência de 

fogo sobre a paisagem do município, baseado no mapeamento das imagens de satélites, do 

qual o registro se deu em motivo das alterações impostas pela dinâmica do fogo sobre sua 

cobertura vegetal. 

A extensão da área de queimada para o ano de 2020 foi a maior da série estudada, 

quase todo o município apresentou em sua extensão focos de queimada. Isso significa um 

impacto de grande significância, em especial quando se considera que foi notório a pressão 

em relação as áreas protegidas (sudoeste do município). 

Os resultados obtidos presumem que houve condições favoráveis ao progresso do fogo 

– quer seja por aparecimento de novos incêndios quer seja pelo aumento do consumo de 

material seco –, das quais ganha ênfase o efeito das mudanças climáticas localmente. 

Em boas condições climáticas (pouca chuva e baixa umidade do ar), o fogo é 

otimizado em sua propagação (MENDOZA, 2002). As queimadas mostram-se com maior 

potência nos períodos de estiagem e são intensificadas sobretudo em anos em que ocorre o 

fenômeno El Niño (FACHIN, 2016).  

De acordo com Gonçalves et al. (2012), há grande diversidade deliteratura com 

relaçãoa saúde e poluentes atmosféricos principalmente em centros urbanos, são raros os 

estudos que retratam os efeitos decorrentes à saúde das populações sujeitas à fumaça das 

queimadas, em especial na região do Pantanal. Esses tipos de análises devem considerar a 

influência de fatores exógenos abióticos que poderiam ter váriosimpactos diretos e indiretos 

com consequência a biodiversidade, alterando o equilíbrio do ecossistema e também da 

saúde/doença na região afetada. Pode-se considerar que ano após ano parcelas da população 

estão expostas a riscos iminentes ocasionados tanto por ações antrópicas como climáticas. 

Conforme Dubinin et al. (2010) o mapeamento das regiões queimadas utilizando séries 

temporais é fundamental para a percepção das repercussões dos incêndios no ciclo do carbono 

e nas mudanças climáticas. Por esse motivo, a análise de séries temporaise a suposição com 

dados de geoprocessamentoauxiliarão para um maior entendimento do processo de risco de 

incêndio e a evolução de procedimentos eficientes de alertas prévio (HUESCA et al., 2014). 

Mesmo sendo um dos ecossistemas mais preservados do Brasil,por manter grande 

parte de sua paisagem originalo bioma Pantanaltem passado por vários impactosambientais 

decorrente de ações antropogênicas, principalmente, pelo aumento do desmatamento e seus 

diferentes usos e cobertura da terra sem um manejo adequadoAraujo e Silva(2015), o que 

atribui ao biomaPantanal grande valor socioeconômico para o país. Uma das maiores 

atividades econômicas da região é o corte da pecuária bovina, mesmo a execução dessa 
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atividade sendo influenciada pelo processo de inundação, ainda que ao longo de cada ano com 

locomoção dos rebanhos para as regiões secas. 

As queimadas retratam um grande impacto ambiental tendo como alguns problemas 

desde a diminuição da biodiversidade à perda da biomassa na superfície terrestre, ocasionando 

impactos no meio físico, químico e biológicono meio ambiente e no sistema climático. Para 

Pereira et al. (2009) as queimadas no bioma Pantanal são situações de intensa queima de 

biomassa e seu processo necessita ser melhor analisado e estudado. 

 

4. Considerações Finais 

O estudoaborda um aumento significativo de focos de calor durante os anos 

analisados, especialmente para o ano de 2020 onde a disseminação de focos de calor está em 

evidência. Pode-se concluir que boa parte dessas queimadas estão concentradas em áreas de 

preservação, isso ocasiona um impacto que afeta tanto a população da região quanto a 

biodiversidade local. 

A análise do mapeamento das queimadas para a regiãode Poconé-MT, 

possibilitouobservar uma área significativamente impactada, no entanto,verificou-seuma 

pequena quantidade de focos de calor e queimadasnos anos de 2018 e 2019 em comparação 

ao ano de 2020.  

Os resultados alcançados no presente estudoauxiliam na prevenção e no combate de 

incêndios florestais, criando alguns subsídios para possíveismecanismos e políticas públicas 

voltadas para o planejamento do território. 

O conhecimento de geoprocessamento, especialmentena parte de tecnologia dos 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG), é de fundamental importância para detectar esses 

resultados através de ferramentas relevantes, pois essas informações são essenciais para o 

delineamento de políticas para a prevenção, monitoramento e ao combate das queimadas e 

incêndios para essa região. 

Com o aumento da criação de gado, de plantação de culturas e diferentes modos de 

uso e cobertura da terra sem um manejo adequado é necessário manter os sistemas de 

monitoramento ambiental como os do INPE, com segurança e clareza, a fim de contribuir 

medidas corretas com relação ao gerenciamento dos recursos naturais.  

Para próximos estudos, ressalta a modelagem de cenários futuros para a região 

estudadaanalisando situações de maior e menor números de focos de calor devido as políticas 

públicas. Nessa perspectiva, entenderos diferentes usos e coberturas da terra e suas 
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consequências sobre os recursos naturais é indispensável para garantir a sustentabilidade na 

região do Pantanal. 
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Área Temática7: Tecnologias Sociais, Tecnologias Educacionais e Assistivas e Tecnologia da Informação 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

O saneamento é um item de suma importância para a saúde pública e ambiental, portanto, o acesso a 

estes serviços deve ser universalizado com alternativas que atendam as necessidades da região a ser 

impactada por estes. Dentre as alternativas, é importante frisar a existência das tecnologias sociais, que 

podem atender diversas demandas, dentre estas, saneamento e energia. Neste contexto, este estudo 

visou dimensionar um sistema de captação de águas subterrâneas para uma comunidade rural 

denominada de Vila Santíssima Trindade em que este será alimentado energeticamente por um sistema 

fotovoltaico, conceituado como uma das tecnologias sociais. Dentre os princípios desta tecnologia, é 

importante ressaltar a participação comunitária na busca da solução de uma determinada problemática. 

O desenvolvimento da pesquisa contou remotamente com a parceria com associação comunitária da 

vila e despertou o interesse dos comunitários a buscar soluções para o enfrentamento de suas 

problemáticas. 

 
Palavras-Chave: Bombeamento, Painéis fotovoltaicos, Autogestão, Recursos hídricos, Irradiação 

 
Abstract 

Sanitation is an extremely important item for public and environmental health, therefore, access to 

these services must be universalized with alternatives that meet the needs of the region to be impacted 

by them. Among the alternatives, it is important to stress the existence of social technologies, which 

can meet several demands, including sanitation and energy. In this context, this study aimed to 

dimension a groundwater collection system for a rural community called Vila Santíssima Trindade in 

which it will be energetically powered by a photovoltaic system, considered as one of the social 

technologies. Among the principles of this technology, it is important to highlight community 

participation in the search for the solution of a certain problem. The development of the research relied 

remotely on the partnership with the community association of the village and aroused the interest of 

the community to seek solutions to face their problems. 

 
Keywords: Pumping, Photovoltaicpanels, Self-management, Waterresources, Irradiation 
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1. INTRODUÇÃO 

O desequilíbrio ecológico-ambiental junto à urbanização desordenada e a falta de 

saneamento apresentam-se como riscospara a saúde da população, favorecendo o surgimento 

de doenças (CRUZ; MIERZWA, 2020). As doenças infecciosas e parasitárias são oriundas de 

alterações ambientais e deficiência de sistemas de saneamento básico (CAMPOS et al., 2018). 

Conforme Ribeiro (2018) a saúde pública relaciona a influência das condições do meio aos 

aspectos de saúde, principalmente no que concerne a propagação de doenças. 

Os baixos índices de atendimento em saneamento impactam principalmente as 

populações de baixa renda que concentram-se em periferias e zonas rurais (SANTOS et al., 

2018). Segundo com a Organização das Nações Unidas (ONU) bilhões de pessoas tiveram 

acesso a serviços de saneamento básico, entretanto, estes não fornecem necessariamente água 

potável e esgotamento sanitário de qualidade (ONU, 2017). O saneamento básico é um 

conjunto de instalações e infraestruturas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

manejo de águas pluviais e manejo de resíduos sólidos. 

Osautores Heller e Pádua (2016) afirmam que um número significativo de crianças 

morre anualmente em função da deficiência em sistemas de abastecimento de água (SAA) e 

esgotamento sanitário. O abastecimento de água não se limita apenas em proteção contra a 

ingestão de agentes patogênicos, mas também, auxilia quando existe a necessidade de 

lavagem de mãos para eliminar ameaças microbianas (OLIVEIRA, 2017). Um SAA é uma 

obra de engenharia e como tal, deve ser precedido de um projeto e este deve ser elaborado 

mediante a utilização as orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

por meio de suas Normas Brasileiras Regulamentadoras (NBR). 

No que diz respeito a abastecimento de água, a elaboração de tal projeto deve ser 

precedida da leitura da NBR 12.211 de 1992, a qual trata dos estudos de concepção para esta 

tipologia de sistema. Todavia, torna-se uma tarefa difícil implantar sistemas convencionais em 

um país que apresenta grandes déficits nas mais variadas áreas e não investe nos setores 

sociais, como saneamento, saúde, educação, entre outros. Os baixos índicesde atendimento 

nestes setores trouxe a necessidade de solucionar tais problemáticas com alternativas 

compatíveis com as características econômicas e sociais de determinadas localidades. 

Neste contexto, surgiu a tecnologia social (TS) que de acordo com o Instituto de 

Tecnologias Sociais (ITS) é um conjunto de técnicas e metodologias desenvolvidas e/ou 

aplicadas em consonância com a população, de forma que ocorra a inclusão social e a 

melhoria de vida desta população (ITS, 2004). Os autores Mourão e Engler (2017) relatamque 

as TS’s visam atender demandas de educação, inclusão social, meio ambiente, energia, 
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habitação, saúde, entre outras e de acordo com Duque e Valadão (2017), as TS’s tem sido nas 

últimas décadas, potencializadoras de transformações sociais. 

Tendo em vista os déficits em abastecimento de água, foram desenvolvidas TS’s para 

atender a estas demandas, dentre elas é de suma importância citar o aproveitamento de água 

de chuva, que foi uma tecnologia bastante difundida por meio do Programa 1 Milhão de 

Cisternas (P1MC) que de acordo com Dias (2013) é uma das experiências mais exitosas em 

tecnologias sociais no Brasil. 

Dentre as diversas ramificações que as TS’s assumem para energia, a mais popular e 

mais difundida é o sistema fotovoltaico (SFV), os quais são constituídos por equipamentos e 

acessórios que captam a energia proveniente dos raios solares e os convertem em energia 

elétrica. Segundo Pinho e Gaudino (2014) um SFV pode ser ligado à rede de energia de uma 

concessionária ou pode ser isolado. Um sistema ligado à rede é formado basicamente por 

painéis fotovoltaicos, cabeamentos, inversor e conectores. 

O painel é um equipamento que realiza a conversão da energia proveniente da 

irradiação solar em energia elétrica com corrente contínua e por meio de um sistema de cabos 

encaminha esta corrente a um inversor, que é o equipamento responsável por converter a 

corrente contínua em corrente alternada. A utilização da energia fotovoltaica é uma iniciativa 

sustentável, econômica e ambientalmente e um dos fatores que a torna ainda mais 

interessante, é que no Brasil a incidência de raios solares é alta, da ordem 3.000 horas ao ano 

(RELLA, 2017). 

A Vila Santíssima Trindade localizada em Santa Isabel do Pará, possui déficits em 

diversos segmentos do saneamento, dentre estes, em abastecimento de água. A comunidade 

possui uma associação de moradores, denominada de Associação Comunitária Remanescente 

de Quilombo da Vila Santíssima Trindade (ACRQVST) que é a responsável por gerir o 

sistema. Para tal, os moradores devem pagar uma taxa que tem como finalidade realizar 

reparos no sistema e quitar as contas de energia elétrica. 

Contudo, nem todos os moradores conseguem realizar este pagamento, o que 

eventualmente acarreta a interrupção no fornecimento de energia por não pagamento. Outro 

ponto a ser explorado é fato de que o sistema não acompanhou o crescimento populacional da 

comunidade, com isso, unidades como a captação que depende do fornecimento de energia, 

tendem a funcionar durante muitas horas por dia, encarecendo os custos com energia elétrica. 

Neste contexto, este estudo visou dimensionar um sistema de captação e um sistema 

fotovoltaico para alimentar energeticamente esta captação, a fim de proporcionar 

sustentabilidade econômica para a Vila Santíssima Trindade. O estudo visou utilizar conceitos 
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da tecnologia social mediante todo o processo de elaboração do projeto, entretanto, com o 

advento da pandemia do Corona vírus, não foi possível interagir constantemente com a 

comunidade. Todavia, utilizando a tecnologia e as redes sociais, houve contato constante com 

a presidente da ACRQVST, e esta, se encarregou de compartilhar as demandas com os demais 

membros da comunidade. 

Mesmo com a resolução parcial das problemáticas, houve a necessidade de um contato 

presencial para apresentar os resultados parciais do projeto em questão, com isso, foi 

realizado um encontro presencial seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, 

no que concerne a distanciamento social e aglomerações. 

 

2. METODOLOGIA 

Este estudo é um dos produtos da monografia do autor principal, referente ao curso de 

Especialização em Tecnologia Social em Saneamento, Saúde e Ambiente na Amazônia, 

ofertada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA)-Campus 

Belém. O estudo apresentado objetivou dimensionar um sistema fotovoltaico para alimentar 

um sistema de captação de águas subterrâneas para uma agrovila, para tanto, primeiramente 

este sistema foi dimensionado de acordo com as características da comunidade, levando em 

consideração o crescimento populacional, os padrões de consumo e os componentes 

existentes na comunidade. 

 

2.1 Área de estudo 

A pesquisa foi realizada na Vila Santíssima Trindade que pertence ao município de 

Santa Isabel do Pará, cuja população estimada pelo IBGE é de 70.801 habitantes (2019) e área 

de 717,662 km² (2018). O município está localizado nas coordenadas 1°28’47’’S e 

47°56’24’’W. A Vila Santíssima Trindade (figura 1) está localizada na zona rural do referido 

município nas coordenadas 1°24’59’’S e 48°01’25’’W. 
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Figura 1: Mapa de localização. 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

2.2 Coleta de dados 

2.2.1 Revisão de literatura 

 Esta etapa possuiu como finalidade, contextualizar a problemática da pesquisa 

(OLIVEIRA, 2011). Para elaboração desta, foram buscados estudos em bancos de teses e 

dissertações, periódicos, livros, legislações, normas, entre outras fontes. 

 

2.2.2 Diagnóstico das características do sistema 

 De acordo com a NBR 12.211 de 1992, a elaboração de um projeto de um SAA deve 

levar em consideração as peculiaridades da região em que este será implantado (ABNT, 

1992a).Este diagnóstico foi realizado mediante observação das infraestruturas e equipamentos 

componentes do sistema. 

 

2.3 Dimensionamento da captação 

 O dimensionamento de um SAA bem como suas unidades, deve ser elaborado de 

acordo com determinados parâmetros. Para o sistema de captação, é necessário que sejam 

definidos dentre outros, o alcance de projeto, a população para o alcance, o consumo per 
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capita e os coeficientes de reforço. Estes parâmetros estão diretamente relacionados com a 

robustez do sistema. 

A captação é um apanhado de estruturas e dispositivos com a finalidade de retirar água 

para ser encaminhada ao SAA (SOLER et al., 2016). Os autores Heller e Pádua (2016) 

afirmam que a captação é a unidade responsável pela extração de água do manancial para o 

transporte até as unidades de aproveitamento. A NBR 12.213 define que a captação é um 

conjunto de estruturas que possuem como objetivo, retirar água de um manancial para 

abastecer um sistema (ABNT, 1992b). 

 

2.3.1 Alcance de projeto 

 O alcance de projeto compreende no prazo em que o projeto atenderá a região 

impactada de forma eficiente. De acordo com Heller e Pádua (2016) o alcance compreende 

uma faixa entre 8 e 12 anos, com média de 10 anos. A partir desta assertiva, o cálculo da 

população foi determinado pela equação 1. 

                     (1) 

 Em que P é a população final em habitantes, Po é a população inicial também em 

habitantes, i é a taxa de crescimento populacional e A é o alcance de projeto em anos. 

 

2.3.2 Vazão média 

 A vazão média de projeto é a quantidade de água que o sistema deve disponibilizar 

para a população de modo que atenda todas as necessidades desta, de forma ininterrupta. O 

cálculo da vazão médiafoi determinado por meio da equação 2. 

  
   

     
               (2) 

 Em que Q é a vazão em (L/s), P é a população em habitantes e q é o consumo per 

capita em (L/hab.dia). O consumo per capita depende de fatores como os padrões 

socioeconômicos da localidade a ser impactada pelo sistema, deste modo, a tabela 1 contém 

algumas convenções sobre os valores deste consumo. 

Tabela 1: Consumo per capita de acordo com o porte da localidade. 

Porte da localidade Faixa populacional (hab) Per capita (L/hab.dia) 

Povoado rural <5.000 90 a 140 

Vila 5.000 a 10.0000 100 a 160 

Pequena localidade 10.000 a 50.000 110 a 180 

Cidade média 50.000 a 250.000 120 a 220 
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Cidade grande > 250.000 150 a 300 

 Fonte: Heller; Pádua, 2016. 

 

2.3.3 Coeficientes de reforço 

 Estes coeficientes são ferramentas para maximizar a aplicabilidade dos projetos, deste 

modo, em um SAAdeve ser utilizado o coeficiente do dia de maior consumo (k1) e o 

coeficiente da hora de maior consumo (k2). A Companhia de Saneamento do Pará 

(COSANPA) preconiza que para elaboração de projetos hidráulicos, k1 e k2 devem ser 

respectivamente, 1,2 e 1,5. 

 

2.3.4 Vazão de produção da captação 

 Esta vazão consiste na vazão fornecida pelo conjunto motor-bomba e foi calcula de 

acordo com a equação 3. 

      
       

 
              (3) 

 Em que Qprod é a vazão de produção em (L/s), Q é a vazão média em (L/s), k1 é o 

coeficiente do dia de maior consumo e t é o tempo de funcionamento da captação em (h). 

 

2.3.5 Determinação das características da bomba 

 O conjunto motor-bomba deve ser dimensionado levando em consideração, dentre 

outros, a vazão de produção, o tempo de funcionamento da unidade e a altura manométrica 

total (HMT), esta, foi obtida por meio da equação 4. 

                        (4) 

 Em que HMT é a altura manométrica total em m; Hg é o desnível geométrico em m e 

 hfdiz respeito à perda de carga total em m. A potencia da bomba foi calculada por meio da 

utilização da equação 5. 

                            (5) 

 Em que Phé a potência hidráulica em cv; ϒ é o peso especifico da água em kgf/m³; 

Qprodé a vazão de recalque em m³/s e HMTé a altura manométrica em m. De acordo com 

Azevedo Netto et al. (1998), ao dimensionar uma bomba, é necessário utilizar um fator de 

segurança e este depende da potência obtida. Estes fatores em função da potência estão 

contidos na tabela 2 e a por meio da equação 6 foi calculada a potência real da bomba. 
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Tabela 2: Fator de segurança. 

Fator de segurança (%) Potência dimensionada (cv) 

50 2 

30 2<Ph<5 

20 5<Ph<10 

15 10<Ph<20 

10 20<Ph 

Fonte: Adaptado de Azevedo Netto et al. (1998). 

 

                         (6) 

 Em que Pré a potência real da bomba em cv; Phé a potência hidráulica em cv e Fsé o 

fator de segurança. 

 

2.4 Dimensionamento do Sistema Fotovoltaico 

2.4.1 Potência dos equipamentos 

 O SFV foi dimensionado para atender um sistema motor-bomba, uma lâmpada e uma 

fonte de energia para alimentação de um equipamento para um possível reparo nas instalações 

do sistema, deste modo, a energia a ser disponibilizada por este sistema foi calculada de 

acordo com a equação 7. 

                            (7) 

 Em que Egé a energia necessária em kWh/dia; Pné a potência de um n equipamento; 

qné a quantidade de n e hné o tempo de funcionamento do n equipamento em h. 

 

2.4.2 Dados de irradiação solar 

 Os dados de irradiação solar referem-se ao tempo de exposição solar sofrido por uma 

localidade. Este índice foi obtido no portal do Centro de Referência para Energia Solar e 

Eólica Sérgio Brito (CRESESB). Este portal possui dados do Sistema SunData de 2017, 

dados referentes a irradiação solar média diária e mensal, visando oferecer apoio ao 

dimensionamento de SFV. 

 

2.4.3 Rendimento 

 De acordo com Pinho e Gaudino (2014), as perdas podem ser decorrentes de quedas 

de tensão devido a resistência de conectores e cabeamento; sujeira na superfície dos painéis; 

sombreamento; eficiência do inversor; temperatura, entre outros. Deste modo, os supracitados 
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autores afirmam que o rendimento de um SFV oscila entre 70 e 80% nas condições de 

irradiação solar brasileira. 

 

2.4.4 Quantidade de painéis fotovoltaicos 

 Os painéis podem assumir diversas configurações, tamanhos, potências, materiais, 

entre outros parâmetros. Mesmo painéis com configurações idênticas, podem apresentar 

comportamentos diferentes. A diferença de rendimento entre dois painéis idênticos é 

denominada de Mismatch e para que essa diferença não interfira significativamente no 

sistema dimensionado, é necessário utilizar um único modelo de painéis.A equação8 foi 

utilizada para calcular a potência total a ser fornecida pelos painéis. 

   
  

    
          (8) 

 Em que Pté a potência total dos painéis fotovoltaicos em kWh/dia; Egé a energia 

necessária para o funcionamento dos equipamentos; Te é o tempo de exposição solar e Ꞃ é o 

rendimento adotado para o sistema. O número de painéis depende da potência de um painel e 

esta, varia de acordo com fatores como, as dimensões e o material. A partir da obtenção da 

potência total dos painéis, o número destes foi obtido por meio da equação 9. 

   
  

  
                          (9) 

Em que Npé onúmero de painéis, Pté a potência total dos painéis fotovoltaicos em 

kWh/dia; Pué a potência de um painel. 

 

2.4.5 Inversor 

 O inversor é a unidade que tem o papel de converter a corrente continua elétrica 

proveniente dos painéis, em corrente alternada, a qual equipamentos como os sistemas motor-

bomba utilizam para realizar suas funções. A potência do inversor deve ser a mesma 

fornecido pelos painéis, entretanto, pode existir uma tolerância de até 20% para mais ou para 

menos. A equação 10 foi utilizada para o calculo da potência do inversor. 

                                  (9) 

 Em que Pié a potência do inversor em kW; Pué a potência de um painel e Np é a 

quantidade de painéis fotovoltaicos. 
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3. RESULTADOS/DISCUSSÕES 

3.1 Descrição do sistema de abastecimento de água 

 O SAA existente é formado por captação, adução, reservação e distribuição. De 

acordo com Heller e Pádua (2016) a configuração básica de um SAA deve conter além das 

unidades citadas, a unidade de tratamento, a qual não existe na agrovila supracitada.O 

manancial que fornece água para o SAA existente encontra-se em uma das cotas mais baixas 

da comunidade. A falta da unidade de tratamento pode trazer consequências para a população, 

pois, estes podem ingerir água poluída e/ou contaminada e como consequência contrair 

doenças de veiculação hídrica. A operação e manutenção do sistema são de responsabilidade 

da comunidade, bem como a arrecadação de receita para os custos com estes serviços. Para 

isso é cobrada uma taxa para os moradores para que estes possam utilizar a água. 

 

3.1.1 Captação e Adução 

 O sistema de captação existente é composto por um conjunto motor-bomba com 

potencia de 0,75cv que capta água de um manancial subterrâneo com aproximadamente 20m 

de profundidade. A água é encaminhada a um reservatório por meio de uma tubulação com 

diâmetro de32mm, que está instalado a uma distância de aproximadamente 100m do local de 

captação. Esta unidade consome energia elétrica, com isso, os moradores estão submetidos a 

taxas pela utilização da água, entretanto, nem todos os moradores conseguem pagar esta taxa, 

o que provoca déficits em receita e eventualmente o não pagamento da conta de energia 

elétrica, o que por sua vez acarreta interrupção no fornecimento de energia elétrica. 

 

3.1.2 Reservação e distribuição 

 O reservatório da vila é confeccionado em polietileno e possui 15.000L de capacidade 

e seu fundo localiza-se a 7m de altura do nível do solo. De acordo com os moradores a rede 

de distribuição é formada por tubulações de 25, 32, 60 e 110mm, entretanto, não se pôde 

constatar a veracidade das informações uma vez que a comunidade não dispõe de um projeto 

destas instalações. 

 

3.2 Projeto do Sistema de Captação 

3.2.1 Definições de projeto 

 A população da comunidade é de 1000 habitantes e de acordo com o Censo do IBGE 

para o ano de 2010, a taxa de crescimento do município era de 3,24%. O alcance de projeto 

foi determinado de acordo com as experiências de Heller e Pádua (2016) em que estes autores 
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adotam o valor de 10 anos para este alcance.A população obtida para o alcance de projeto foi 

de 1380 habitantes. O padrão socioeconômico é um dos fatores determina a escolha do 

consumo per capita, deste modo, a partir da tabela 1, em que leva em consideração o número 

de habitantes, o valor adotado para este consumo foi 120L/hab.dia, valor que está contido na 

faixa para a população menor que 5.000 habitantes. Os valores de k1 e k2 foram adotados 

mediante as orientações da COSANPA, com valores de 1,2 e 1,5 respectivamente. 

 

3.2.2 Conjunto motor-bomba 

 O conjunto motor-bomba foi dimensionado para atender a população de fim de plano 

com funcionamento diário de 8h, deste modo, a HMT calculada obteve como resultado 29m. 

A potência da bomba obtida foi de 3,43cv incluso o fator de segurança adotado de acordo 

com as experiências de Azevedo Netto et al. (1998). A vazão obtida foi de 24,76 m³/h, que 

consiste na vazão de produção obtida por meio da equação 3.Ao elaborar projetos de SAA em 

localidades que já possuam tal infraestrutura, devem ser levados em consideração, as 

instalações, equipamentos, entre outros, existentes no sistema implantado (ABNT, 1992a). 

 Neste contexto, a comunidade dispõe de uma bomba submersa com Pr de 1,5cv, HMT 

de 40m e potência nominal de 1100W que gostaria que fosse utilizada no projeto, entretanto, 

a Pr da bomba existente é cerca de 44% da dimensionada, podendo apresentar alto consumo 

de energia elétrica e consequentemente, elevar o custo do SFV.Deste modo, não é possível 

inserir tal equipamento no projeto do novo sistema. 

 

3.3 Projeto do Sistema Fotovoltaico 

 O SFV foi uma das soluções para a problemática do consumo de energia elétrica e 

com isso foi dimensionado principalmente para suprir o conjunto motor-bomba, entretanto, 

suprirá também um ponto de iluminação e um ponto de fornecimento de energia para 

alimentar algum equipamento elétrico para um eventual reparo do conjunto eletromecânico. 

 

3.3.1 Potência total 

 Para o calculo da potência total, houve a necessidade de pesquisar as potências 

unitárias dos itens que foram selecionados para compor o sistema, que foram, o conjunto 

motor bomba, que em média possui potência de 2,2 kW, um ponto de energia para possível 

conexão de um equipamento para manutenção do sistema, para tanto, foi adotada .A potência 

total a ser solicitada ao conjunto foi calculada de acordo com a equação 7 e a tabela 3 

apresenta um resumo dos cálculos. 
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Tabela 3: Características energéticas 

Descrição Quantidade Potência (kw) Funcionamento (h) Total (kwh/dia) 

Bomba 1 2,200 8 17,6 

Ponto de energia 1 0,1 4 0,4 

Lâmpada LED 1 0,006 4 0,024 

Total    18,02 

 Fonte: Autores, 2020. 

3.3.2 Irradiação solar 

 De acordo com CRESESB (2018) o tempo de irradiação solar diário em Santa Isabel 

do Pará é 4,77h, tendo como mês de agosto o mês com maior irradiação solar sobre o 

municípiocomo explicitado pela figura 2. 

Figura 2: Dados de irradiação solar. 

 

 Fonte: CRESESB, 2018. 

 

3.3.3 Painéis fotovoltaicos 

 A quantidade de painéis é calculada a partir dos valores de Pte Pu. Sendo queo 

primeiro foi calculado de acordo com a equação 8 com rendimento de 75%, valor dentro da 

faixa estabelecida por Pinho e Gaudino (2014), obtendo-se com isso, o valor de 5 kW.Para 

definir o valor dePu, foi necessário pesquisar características de painéis disponíveis no 

mercado, pois, atualmente existem diversos modelos com as mais variadas configurações, 

deste modo, foram obtidos os valores presente na tabela 4. 

Tabela 4: Caracteríticas dos painéis fotovoltaicos. 

Marca Dimensões (m) Potência (W) 

1 1,64x0,99x0,035 285 

2 2x0,99x0,04 355 

Fonte: Autores, 2020. 
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A partir desta pesquisa e utilizando a equação 9, foi constatado que seriam necessárias 

18 unidades e para o painel com potência de 285W e 14 unidades para os painéis com 

potência de 355W. A determinação da quantidade de painéis deve levar em consideração o 

custo e benefício, uma vez que não necessariamente a maior quantidade de painéis, irá 

fornecer maior quantidade de energia. Outro ponto de suma importância que se deve levar em 

consideração, é a instalação destes equipamentos, que deve ser realizada tangenciando o eixo 

Leste-Oeste, pelo fato desta posição aproveitar ao máximo a irradiação solar. 

 

3.3.4 Inversor 

 O inversor deve ser compatível com a potência total fornecida pelos painéis, de modo 

que pode existir uma tolerância de até 20% para mais ou para menos. Tendo em vista que Pt é 

5kWh/dia, o inversor deve possuir dentre 4 e 6 kWh. 

 

3.3.5 Instrumentos da Tecnologia Social 

 A pandemia do Corona vírus minimizou consideravelmente o contato social e o 

envolvimento da população na busca da solução para sua problema social, entretanto, foi 

necessário buscar alternativas para minimizar essa distância e promover a resolução do 

problema comum.  

Figura 3: Compartilhamento de experiências. 

 

 Fonte: Autores, 2020. 

Mesmo com a pandemia, os comunitários envolveram-se na busca da solução para este 

problema, tanto que seguindo as medidas de distanciamento social, solicitaram por meio da 
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Associação Comunitária Remanescente de Quilombo da Vila Santíssima Trindade 

(ACRQVST), uma reunião para apresentação do andamento do projeto, até então, em fase 

final de conclusão. Nesta reunião foram trocadas experiências com a comunidade e 

apresentados, dentre outros, os sistemas de captação e fotovoltaico. Parte desta troca de 

experiências está explicitada na figura 3. 

O SFV é conceituado como uma tecnologia social, e como conceitua o ITS, este tipo 

de tecnologia depende da interação da população que será atendida pela solução.A partir das 

características obtidas com o dimensionamento do SFV, foram buscados sistemas disponíveis 

no mercado e com isso foram encontrados sistemas que correspondem aos valores obtidos. 

Ao ver os valores do investimento a ser realizado, um dos membros da comunidade 

ofereceu um sistema de internet para localidades rurais para que este seja rifado para levantar 

fundos para a compra do SFV. Deste modo, os comunitários articularam-se para vender tais 

rifas, portanto, empoderaram-se do valor que o SFV trará para a comunidade. 

 

4. Considerações Finais 

O projeto foi elaborado em conjunto a comunidade por meio da associação de 

moradores e a partir desta interação a população da Vila Santíssima Trindade apropriou-se 

dos benefícios que um sistema fotovoltaico trará para a comunidade, deste modo, é possível 

afirmar que houve indícios de tecnologia social, mesmo que sendo minimizado pela 

pandemia. Entretanto, a elaboração do projeto foi apenas um passo para que a comunidade 

possa estar cada vez mais consciente sobre seu papel para o desenvolvimento da vila. 
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Área Temática 7:  Tecnologias Sociais, Tecnologias Educacionais e Assistivas e Tecnologia da Informação 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

Esta pesquisa possuiu como objetivo propor tecnologias sociais no que cabe a saneamento básico para 

povos indígenas nos ambientes de terra firme, várzea e igapó. Deste modo, contou com uma revisão de 

literatura a respeito da relação destes povos com os ambientes supracitados e as tecnologias sociais 

que podem ser aplicadas nestes locais. Constatou-se que os indígenas vivem prioritariamente em 

ambientes de terra firme, entretanto, existem alguns povos que vivem em ambientes de várzea, 

contudo, os ambientes de igapó são utilizados majoritariamente para pesca. Os aspectos culturais e 

religiosos torna complexa a busca pela solução adequada de uma tecnologia para suprir uma demanda, 

principalmente no que cabe a esgotamento sanitário. Neste contexto, a implantação de uma tecnologia 

social deve ser pensada por uma equipe multidisciplinar em conjunto com o Agente Indígena de 

Saneamento, pois, este por ser um membro da comunidade, pode sensibilizar os demais membros 

acerca dos benefícios da solução adotada. Portanto, conclui-se que as tecnologias sociais são 

alternativas promissoras para suprir as demandas de saneamento em áreas desprovidas de tais sistemas 

necessitando, portanto, do consentimento da população a ser impactada. 

 

Palavras-Chave: Abastecimento de água, Políticas Públicas, Drenagem, Resíduos, Tradicionais 

 
Abstract  

This research aimed to propose social technologies in what fits the basic sanitation for indigenous 

peoples in the environments of terra firme, floodplain and igapo. Thus, it had a literature review 

regarding the relationship of these people with the above-mentioned environments and the social 

technologies that can be applied in these environments. It was found that indigenous people live 

primarily in dry land environments, however, there are some people who live in floodplain 

environments, however, igapó environments are mostly used for fishing. The cultural and religious 

aspects make complex the search for the adequate solution of a technology to supply a demand, 

mainly in what fits the sewage system. In this context, the implementation of a social technology 

should be thought of by a multidisciplinary team together with the Indigenous Sanitation Agent, 

because this being a member of the community, can sensitize the other members about the benefits of 
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the adopted solution. Therefore, it is concluded that social technologies are promising alternatives to 

meet the sanitation demands in areas without such systems, therefore requiring the consent of the 

population to be impacted. 

 

Key words: Water suppy, Public policy, Drainege, Sanitation, Traditional 

 

 

1. Introdução 

O termo índio foi designado pelos portugueses para os habitantes do continente 

americano (ALMEIDA, 2017). A supracitada autora afirma que desde a chegada dos 

europeus, o número de indígenas vem diminuindo tanto física, quanto culturalmente. 

Entretanto, esta não é a única causa dessa diminuição, pois, de acordo com Silva (2018) deve-

se citar também a questão fundiária. Apesar dos números, os indígenas representam a maior 

diversidade étnica e linguística do continente, tendo em vista que são 305 povos com 

costumes, crenças e histórias diversas em mais de 275 línguas (BRASIL, 2017b). 

Na região amazônica brasileira vivem cerca de 180 povos indígenas, cerca de 208 mil 

pessoas, outrora era uma população de 3,5 milhões indivíduos, quais foram dizimas pelos 

colonizadores por meio da escravidão, das guerras de resistências e das doenças transmitidas 

pelo “homem branco” (HECK; LOEBENS; CARVALHO, 2005). Segundo Souza et al. 

(2015) os indígenas possuem uma forte relação com a natureza, e estes autores exemplificam 

tal relação em quatro parâmetros, que são a cultura, a terra, a economia e a religião. 

De acordo com o parâmetro cultura, determinados povos indígenas atribuem valores 

da natureza a seus elementos. No que diz respeito à terra, determinados povos vêem esta 

como um lugar comum em que humanos e animais coexistem de modo a propiciar a caça, a 

pesca, entre outras formas de apropriação. Referente à economia, explicitada pela caça, pesca 

e colheita, estes povos as utilizam com sustentabilidade, mesmo sem conhecer tal conceito. 

No que concerne à religião, os povos indígenas acreditam que as forças da natureza estão 

ligadas aos seus ancestrais (SOUZA et al., 2015). 

Segundo Coimbra Junior (2014) os povos indígenas estão atrasados em relação aos 

avanços sociais verificados no país, principalmente no que concerne a saúde, educação, 

habitação e saneamento. Para o supracitado autor, este atraso é resultante da complexa 

trajetória histórica desses povos, marcada por conflitos fundiários, degradação ambiental e em 

muitos casos, omissão por parte do estado. Conforme Silva e Dourado (2019) os déficits em 
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atendimento em saneamento básico são superiores em populações tradicionais, como os 

indígenas, quando comparados aos índices gerais. 

De acordo com o Instituto de Tecnologias Sociais (ITS), tecnologia social consiste 

num conjunto de técnicas e metodologias desenvolvidas e aplicadas por uma determinada 

população, de modo que por meio desta aplicação, ocorra a promoção da inclusão social e 

melhoria das condições de vida (ITS, 2004). As tecnologias sociais são alternativas viáveis 

para solução dos mais variados problemas, dentre estes, enfatizam-se os déficits em 

saneamento. 

Existem diversas tipologias de tecnologias sociais, dentre estas são de suma 

importância o aproveitamento de água de chuva, o banheiro seco, as valas de infiltração e a 

compostagem. De acordo com Duque e Valadão (2017) estas tecnologias têm sido 

importantes no desenvolvimento de determinadas populações na última década. Neste 

contexto, o presente estudo visou abordar as peculiaridades indígenas nos principais 

ambientes amazônicos e com isso, propor tecnologias sociais para solucionar demandas 

desses povos no que concerne a saneamento. 

 

2. Metodologia 

Esta pesquisa consiste numa revisão de literatura com a finalidade de propor 

tecnologias sociais para saneamento básico que possam ser aplicadas às populações indígenas 

nos ambientes amazônicos de terra firme, várzea e igapó levando em consideração seus 

aspectos culturais, sociais, técnicos, entre outros. Os ambientes de terra firme podem ser 

denominados como aqueles em que não participam diretamente do regime de marés. Os 

ambientes de várzea são aqueles que participam parcialmente destes regimes, em que 

apresentam-se parcialmente alagados. Os ambientes de igapós são áreas que estão diretamente 

relacionados com os regimes de marés, de modo que permanecem constantemente alagados.  

Quanto a sua natureza, ela é do tipo aplicada, quanto a seus objetivos ela é exploratória 

e descritiva e no que concerne aos procedimentos técnicos ela é bibliográfica e documental 

(PRODANOV; FREITAS, 2013). Para satisfazer seus objetivos, a pesquisa foi dividida em 

duas etapas: 

 

3.1 Levantamento bibliográfico 

O referencial foi composto mediante a pesquisa em bancos de teses e dissertações, 

revistas, livros, legislações, entre outras fontes, a fim de obter conhecimento já formulado 

para aplicar à problemática da pesquisa. 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1426 

 

3.2 Hipóteses de aplicabilidade 

 Esta etapa visou, a partir do levantamento bibliográfico, quais as possíveis tecnologias 

sociais poderiam ser aplicadas aos ambientes de vivência dos povos indígenas, levando em 

consideração seus aspectos culturais, religiosos e técnicos. 

 

3. RESULTADOS/DISCUSSÕES 

3.1 Relação entre os povos indígenas e os ambientes amazônicos 

A ocupação dos ecossistemas começou entre 40 e 50 mil anos nas florestas da África e 

da Ásia chegando até as Américas, a qual levaram as populações a se estabelecerem em áreas 

que possibilitem a sua sobrevivência, destacando-se as áreas de terra firme, por seu alto 

potencial de caça no período de seca dos rios (VON MUHLEN, 2005).  O autor Carneiro 

(2015) estudou em sua dissertação o povo indígena Katukina e afirma que estes vivem ao 

longo do rio Bia e seu afluente Ipixuna no estado do Amazonas, entretanto, a localização se 

dá distante da área de abrangência dos rios. O supracitado autor afirma que as aldeias são 

construídas em torno de um grande campo, como pode ser observado na figura 1 fornecida 

pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI). 

Figura 4: Aldeia indígena. 

 

Fonte: SESAI, 2018. 
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Os autores Heck, Loebens e Carvalho (2005) afirmam que a Amazônia acolheu uma 

grande diversidade de povos, no interior de suas matas e nas margens dos rios. A partir da 

afirmação do autor, os povos indígenas instalaram-se nos ambientes de terra firme e em 

várzeas ou igapós. Os autores citados afirmam ainda que o processo de ocupação do território 

brasileiro pelos europeus trouxe redução significativa da quantidade de habitantes indígenas 

por meio de escravidão, guerras, doenças, entre outras, fazendo com que os povos 

sobreviventes refugiarem-se em terras firmes do alto dos rios. 

O autor Castro (2000) afirma que o povo Warao vive em comunidades de palafitas 

localizadas nas zonas ribeirinhas pluviais e marítimas e vivem também em pântanos e 

bosques inundáveis. Este autor afirma ainda que os Karipuna vivem as margens do rio Curipi, 

afluente do rio Uaçá no Amapá. As informações sobre a realidade indígena no que cabe a 

vivencia no ambiente de várzea é prioritariamente menor do que em ambientes de terra firme, 

entretanto, quando se trata de ambientes de igapó, a situação é ainda mais escassa. 

O autor Carneiro (2015) afirma que em determinadas épocas do ano, a captura de 

peixes é superior nos ambientes de igapó nos períodos de vazante, ou seja, na cheia dos rios, 

deste modo, o autor afirma que tais ambientes são utilizados em sua maioria para a 

subsistência alimentar, por meio da pesca. 

A realidade indígena exige reflexões acerca dos impactos e problemas emergentes, por 

exemplo, a relação entre ambiente, saúde e qualidade de vida destas populações (SCOPEL; 

SCOPEL; DIEHL, 2018). Dentre as problemáticas existentes nesses territórios, é importante 

frisar sobre os déficits em saneamento básico. A SESAI foi criada em 2010 com a 

competência de planejar e a executar ações de saúde e saneamento básico em comunidades 

indígenas (BRASIL, 2019) visando minimizar os déficits nestas áreas. 

O estudo de Santos Junior et al. (2019) constatou que os indígenas no estado do Pará 

são atendidos em sua maioria com sistemas de abastecimento de água (SAA) e parcialmente 

em relação à coleta de resíduos sólidos. Este estudo constatou ainda que as soluções para 

esgotamento sanitário não são bem aceitos por tais populações devido a seus costumes. Não 

foram obtidas informações acerca da vertente drenagem de águas pluviais para estas áreas. 

No que concerne a abastecimento de água, são inúmeras soluções adotadas para tais 

comunidades, como captação de água em poço amazonas e poços profundos, reservatórios 

elevados construídos em estruturas de concreto armado ou reservatórios de polietileno sobre 

estruturas de madeira como pode ser visualizado na figura 2, entre outras soluções. 
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Figura 5: Reservatório elevado. 

 

Fonte: SESAI, 2018. 

Em relação ao esgotamento sanitário, a autora Cirino (2019) afirma que em seu estudo 

na Aldeia Paquiçambá, os moradores utilizavam dentre as soluções para esgotamento 

sanitário, as fossas secas (figura 3), local em que ocorre a decomposição biológica da matéria 

orgânica, entretanto, esta autora relata que alguns indígenas defecavam exclusivamente na 

natureza ou a céu aberto, fato também observado pelos autores Silva e Dourado (2019) e 

Santos Junior et al. (2019). 

Figura 6: Fossa seca. 

 

Fonte: Cirino, 2019. 
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O contato dos povos indígenas com os não indígenas impactou diretamente o consumo 

alimentício destes povos, pois, de acordo com Pezzuti (2009) os dejetos indígenas que 

consistiam basicamente em restos de cascas de frutas, ossos, sementes, dentre outros 

alimentos naturais, passou a incluir restos de embalagens de alimentos industrializados, 

plástico, papelão, entre outros, como podem ser observados na figura 4. 

Figura 7: Resíduos sólidos indígenas. 

 

Fonte: SESAI, 2018. 

 

3.2 Tecnologias sociais 

As tecnologias sociais são alternativas de suma importância para solucionar problemas 

de saneamento básico, tanto que diversos autores já realizaram estudos para os mais variados 

fins e vertentes do saneamento básico. Entretanto, para que estas sejam implementadas em 

território indígena, é necessário que sejam aderidas por tal população, de modo que esta 

envolva-se no processo de implantação e isso deve ocorrer por meio do trabalho de uma 

equipe multidisciplinar, buscando diferentes abordagens acerca da problemática. 

Dentre as tecnologias utilizadas para abastecimento de água devemos destacar a 

captação de água de chuva e o Salta-Z. A captação de água de chuva é uma das alternativas 
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mais utilizadas na Amazônia, tendo em vista a grande disponibilidade pluvial da região. A 

captação de água de chuva é uma tecnologia utilizada em alguns programas como, o 

PROCHUVA e o Sanear Amazônia (BARBOZA JUNIOR, 2018; VELOSO, 2019). 

O Salta-Z é uma solução desenvolvida pela Fundação Nacional da Saúde (FUNASA) 

Superintendência do Pará, com a finalidade de levar água potável a populações rurais e de 

áreas de difícil acesso. De acordo com Brasil (2017a) esta solução pode tratar águas de rios, 

lagos, açudes, represas, entre outras fontes e esta utiliza o elemento filtrante denominado de 

Zeólita, que é um mineral microporoso altamente adsorvente. 

Dentre as soluções para esgotamento sanitário, destacam-se para a Amazônia o 

Banheiro Seco e a Fossa Séptica Biodigestora. O Banheiro Seco é uma solução que não utiliza 

a água em seus processo, deste modo, dificulta o contato dos excretas com a água do 

ambiente. Os autores Neu, Santos e Meyer (2016) realizaram um estudo sobre a implantação 

de um banheiro ecológico ribeirinho (derivação do banheiro seco) na Ilha das Onças, área 

insular de Belém do Pará. Foi constatado com este estudo que o isolamento dos dejetos 

minimizou o contato das excretas com vetores, minimizando os riscos de contaminação. 

Para os autores Proença e Machado (2018) a Fossa Séptica Biodigestora é uma 

tecnologia social que possibilita a conversão de gases gerados em seu interior em energia, por 

meio da decomposição anaeróbia dos resíduos orgânicos. Os supracitados autores concluem 

em sua pesquisa que existe um déficit em estudos sobre biodigestores, principalmente, quando 

são utilizados por populações vulneráveis como zonas rurais e populações de baixa renda. 

De acordo com Oliveira e Santos (2016) a gestão integrada dos resíduos sólidos é uma 

alternativa enquanto tecnologia social e estes autores a utilizou por meio de oficinas de 

educação na comunidade de Cratéus (CE) envolvendo jovens, mulheres e agricultores, estas 

oficinas compartilharam conhecimentos referentes à separação e distinção do material 

reciclável e não reciclável. A compostagem é uma solução que pode ser aplicada como 

tecnologia social e, deste modo, pode proporcionar resultados significativos. De acordo com 

Siqueira e Assad (2015) a compostagem se baseia em princípios da tecnologia social. 

A vertente drenagem de águas pluviais são pouco implementadas em áreas rurais, 

entretanto, o Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR) afirma que deve-se fomentar a 

adoção de sistemas de drenagem de águas pluviais que promovam a recarga de lençóis 

subterrâneos e também que favoreçam a infiltração da água no solo (BRASIL, 2019). A partir 

desta assertiva, uma tecnologia social que pode ser utilizada são as valas de infiltração. 

As tecnologias sociais devem ser aplicadas em conjunto com a população a ser 

atendida e, deste modo, fazer com que esta sinta-se parte da solução. Neste contexto, em 
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relação às áreas indígenas e o saneamento, é de suma importância à participação do Agente 

Indígena de Saneamento (AISAN) que é um membro da comunidade capacitado a solucionar 

problemas da comunidade no que cabe a saneamento. O AISAN por ser um indígena e possuir 

capacidade técnica, pode torna-se um ator importante na implementação de soluções de 

saneamento por meio das tecnologias sociais, pois, este pode, a partir de seus conhecimentos 

técnicos, sensibilizar os membros da comunidade sobre os benefícios da solução a ser 

adotada, deste modo, emponderando-a. 

A partir da necessidade de implantação de soluções alternativas para suprir demandas 

de saneamento, na tabela 1 são apresentadas as soluções para áreas indígenas e seus possíveis 

ambientes de aplicação, enfatizando que para sua implantação, é necessário que existam 

articulações entre uma equipe multidisciplinar e os povos a serem impactados. 

Tabela 5: Tecnologias sociais em saneamento para povos indígenas. 

Vertente Tecnologia Terra firme Várzea Igapó 

Abastecimento de 

água 

Captação de água de chuva X X X 

Salta-Z X X X 

Esgotamento 

Sanitário 

Banheiro seco X X X 

Fossa séptica biodigestora X X X 

Resíduos Sólidos 

Gerenciamento integrado de resíduos 

sólidos 

X X X 

Compostagem X X  

Drenagem Valas de infiltração X   

Fonte: Autores, 2020. 

 

4. Considerações Fenais ou Conclusão 

Diante do que foi exposto neste artigo, ressalta-se a importância das tecnologias 

sociais aplicadas para atender as comunidades tradicionais como forma de minimizar os 

impactos negativos à saúde dessas populações produzidas pela falta de acesso ao saneamento 

básico adequado. Contudo, há aspectos culturais a serem considerados já que os povos 

indígenas apresentam costumes peculiares e por isso é necessário inserir tais questões no 

momento da elaboração da tecnologia social. 

Além disso, as tecnologias sociais se mostram soluções alternativas promissoras para 

populações que vivem em áreas isoladas como, por exemplo, os indígenas e os ribeirinhos, 
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sendo ótimas ferramentas para a conservação do meio ambiente principalmente nas áreas de 

ecossistema de terra firme, várzea e igapó que são fundamentais. Vale ressaltar também a 

importância do AISAN no processo de implantação de tais tecnologias, de modo que este 

pode promover o compartilhamento de conhecimento entre os membros da comunidade. 

 

5. Referências Bibliográficas 

ALMEIDA, M. R. C. A atuação dos indígenas na história do Brasil: revisões historiográficas. 

Revista Brasileira de História, v. 37, n. 75, p. 17-38, mar. 2017. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1590/1806-93472017v37n75-02 

BARBOZA JÚNIOR, P. C. Água da chuva: Aproveitamento para a gestão de recursos 

pluviais em comunidades ribeirinhas do estado do Amazonas. 2019. 105f. Dissertação de 

mestrado (Mestrado ProfÁgua – Programa de Mestrado Profissional em Gestão e Regulação 

de Recursos Hídricos). Universidade do Amazonas, Manaus, 2019. p. 22 

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual da solução alternativa 

coletiva simplificada de tratamento de água para consumo humano em pequenas 

comunidades utilizando filtro e dosador desenvolvidos pela Funasa/Superintendência 

Estadual do Pará. Brasília: Funasa, 2017a. 49p. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Programa Nacional de 

Saneamento Rural / Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde. Brasília: Funasa, 

2019. 260p. p 100 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social. Trabalho social com famílias indígenas 

na proteção social básica. Brasília, DF: MDS, Secretaria Nacional de Assistência Social, 

2017b. ISBN: 978-85-5593-011-9 

CARNEIRO, D. B. “Como eu vivo, me sustento”: Formas indígenas de usos de recursos 

naturais. Dissertação de mestrado (Mestrado em Ciências Ambientais) – Universidade Federal 

do Oeste do Pará, Santarém, 2015. 

CASTRO, A. A. G. Mendicidad indígena: Los Warao, Urbanos Boletín Antropológico, s/v. 

n. 48. Jan/abr, 2000. 

CIRINO, T. L. Abastecimento de água e esgotamento sanitário nas aldeias indígenas 

Paquiçambá e Guary-Duan, na área de influência da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, 

Pará. Tese de doutorado (Doutorado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos) – 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019. p 168 

COIMBRA JUNIOR, C. E. A. Saúde e povos indígenas no Brasil: Reflexões a partir do I 

Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição Indígena. Caderno de Saúde Pública, v. 30, n.4, p. 

855-859, abr. 2014. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00031214 

DUQUE, T. O; VALADÃO, J. A. D. Abordagens teóricas de tecnologia social no Brasil. 

Revista Pensamento Contemporâneo em Administração, Rio de Janeiro, 2017. v. 11, n. 5, 

p. 1-19, out./dez. 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.12712/rpca.v11i5.962. 

ITS BRASIL. Caderno de Debate – Tecnologia Social no Brasil. São Paulo: ITS. 2004. p. 26 

HECK, E; LOEBENS, F; CARVALHO, P. D. Amazônia indígena: conquistas e desafios. 

Estudos avançados, v. 19, n. 53, p.237-255, 2005. DOI: https://doi.org/10.1590/S0103-

40142005000100015. 

http://dx.doi.org/10.1590/1806-93472017v37n75-02
http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00031214
http://dx.doi.org/10.12712/rpca.v11i5.962
https://doi.org/10.1590/S0103-40142005000100015
https://doi.org/10.1590/S0103-40142005000100015


 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1433 

NEU, V; SANTOS, M. A. S; MEYER, L. F. F. Banheiro ecológico ribeirinho: saneamento 

descentralizado para comunidades de várzea na Amazônia, Em Extensão, v. 15, n. 1, p. 28-

44, jan/jun. 2016.  

 

OLIVEIRA, G. K. L. P; SANTOS, N. Tecnologias Sociais aplicadas a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos: Gestão integrada de resíduos sólidos no campo. Revista de Direito e 

Sustentabilidade, v. 2, n. 19, p. 205-220. Jan/jun. 2016. DOI: https://doi.org/10.21902 

PEZZUTI, J; CHAVES, R. P. Etnografia e manejo de recursos naturais pelos índios Deni, 

Amazonas, Brasil. Acta Amaz, v. 39, n. 1, p. 121-138,  Mar. 2009.  DOI: 

https://doi.org/10.1590/S0044-59672009000100013. 

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C (ORG). Metodologia do Trabalho Científico: 

Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico. 2ª. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 

2013. 276p. p. 52-60. 

PROENÇA, C., MACHADO, G. Biodigestores como tecnologia social para promoção da 

saúde: Estudo de caso para saneamento residencial em áreas periféricas. Revista Saúde em 

Redes, v. 4, n. 3, p 87-99, 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.18310 

SANTOS JUNIOR, I. S; SOUZA, Y. T. A; RODRIGUES, A. K. S; NASCIMENTO, E. A; 

SILVA, J. M. S. Saneamento e Saúde em terras indígenas paraenses. In: III Simpósio do 

Projeto Metrópole: Metrópole viva, metrópole em expansão: II Seminário da Pós-Graduação 

em Geografia e Meio Ambiente: O meio ambiente por inteiro. 2018, Ananindeua. Anais [...]. 

Ananindeua: UFPA, 2019. 

SCOPEL, D; PAIVA, R; SCOPEL, D; DIEHL, E. E. Vulnerabilidade e sustentabilidade: 

saneamento em áreas indígenas a partir de uma abordagem interdisciplinar. 2018. In: XVII 

Congresso Interamericano de Engenharia Sanitária e Ambiental. 2017, São Paulo. Anais [...]. 

São Paulo: ABES, 2018. 

SILVA, E. C. A. Povos indígenas e o direito à terra na realidade brasileira. Serviço Social & 

Sociedade, s/v. n. 133, p. 480-500, set/dez. 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0101-

6628.155 

SILVA, R. P., DOURADO, D. G. Saneamento e saúde em terras indígenas. Tellus, s/v. n. 40, 

p. 103-122. Set./dez. 2019. DOI: DOI: http://dx.doi.org/10.20435/tellus.v19i39.616 

SIQUEIRA, T. M. O; ASSAD, M. L. R. C. L. Compostagem de resíduos sólidos urbanos no 

estado de São Paulo (Brasil), Revista Ambiente & Sociedade, v. 18, n. 4, p. 243-264, 

out/dez. 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1809-4422ASOC1243V1842015. 

SOUZA, A. H. C., LIMA, A. M. A., MELLO, M. A. A., OLIVEIRA, E. R. A relação dos 

indígenas com a natureza como contribuição à sustentabilidade ambiental: Uma revisão de 

literatura. Revista Destaques Acadêmicos, v. 7, n. 2, p. 88-95, 2015. 

VELOSO, N. S. L. Política pública de abastecimento pluvial: Água da chuva na 

Amazônia, e por que não?. 2019. 282f. Tese de doutorado (Doutorado em Desenvolvimento 

Sustentável do Trópico Úmido) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2019. p 37 

VON MUHLEN, E. M. Consumo de proteína animal em aldeias de terra firme e de 

várzea da Terra Indígena Uaçá, Amapá, Brasil. Dissertação de mestrado (Mestrado em 

zoologia) - Universidade Federal do Pará, Belém, 2005. 

  

https://doi.org/10.21902
https://doi.org/10.1590/S0044-59672009000100013
http://dx.doi.org/10.18310
http://dx.doi.org/10.1590/0101-6628.155
http://dx.doi.org/10.1590/0101-6628.155
http://dx.doi.org/10.20435/tellus.v19i39.616
http://dx.doi.org/10.1590/1809-4422ASOC1243V1842015


 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1434 

AS DIFICULDADES DOCENTES E AS TICNA E.E.E.F.M JOSÉ MARIA 

DE MORAES EM BARCARENA - PARÁ 

 

Paulo Damasceno Costa 
IFPA – Campus Abaetetuba/pdc_damasceno@hotmail.com 

 

Rafael Barreto Lima 
UFPA – Campus Abaetetuba/rafael_ifpa@hotmail.com 

 

Rosângela do Socorro Nogueira de Sousa 
UFPA – Campus Abaetetuba/rsns@ufpa.br 

 

Márcio Valério de Oliveira Favacho 
UFPA – Campus Abaetetuba/marcio.favacho@abaetetuba.ufpa.br 

 

 
Área Temática07: Tecnologias Sociais, Tecnologias Educacionais e Assistivas e Tecnologia da Informação. 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

Sabendo da importância das Tecnologias de Informação em Comunicação no ambiente escolar, este 

trabalho teve como objetivo verificar as principais dificuldades que os docentes encontram ao utilizar 

as TIC na prática escolar, na E.E.E.F.M Prof. José Maria de Moraes, localizada no município de 

Barcarena, Pará. Partindo dos pressupostos teóricos que permitem a compreensão acerca das 

dificuldades, resistência e receio das TIC, utilizou-se de entrevistas semiestruturadas com perguntas 

abertas e fechadas direcionadas ao quadro docente que compõe este ambiente escolar. A partir da 

análise quantitativa e qualitativa dos dados, verificamos que os professores concordam sobre a 

importância da aplicação das tecnologias de informação e comunicação no ambiente escolar, porém 

poucos professores possuem formação continuada na área. Fator responsável pelas dificuldades de 

manuseio e aplicação das TIC como ferramenta de auxilio pedagógico nas aulas. Sugerimos futuros 

estudos na E.E.E.F.M Prof. José Maria de Moraes, vinculadas a propostas de intervenção no que tange 

a disponibilização de cursos de formação continuada sobre o uso das TIC no ambiente escolar, para os 

professores que integram o quadro docente dessa instituição.  

 

Palavras-Chave: TIC, Dificuldades, Professores, Escola. 

 
Abstract 

Knowing the importance of Information Technologies in Communication in the school environment, 

this study aimed to verify the main difficulties that teachers encounter when using ICT in school 

practice, at E.E.E.F.M José Maria de Moraes, located in the municipality of Barcarena, Pará. Based on 

the theoretical assumptions that allow understanding about the difficulties, resistance and fear of ICT, 

semi-structured interviews were used with open and closed questions directed at the teaching staff that 

make up this environment. school. From the quantitative and qualitative analysis of the data, we found 

that teachers agree on the importance of applying information and communication technologies in the 

school environment, however few teachers have continued training in the area. Factor responsible for 

the difficulties in handling and applying ICT as a pedagogical aid tool in classes. We suggest future 

studies at E.E.E.F.M José Maria de Moraes, linked to intervention proposals regarding the availability 

of continuing education courses on the use of ICT in the school environment, for teachers who are part 

of the teaching staff of this institution. 

 

Keywords: ICT, Difficulties, Teachers, School. 
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1. Introdução 

O mundo contemporâneo está cada dia mais tecnológico. A era digital chegou e 

ganhou espaços em todos os setores do planeta, e a educação escolar, componente básico da 

vida do ser humano, também precisa acompanhar as evoluções tecnológicas. Para Freitas 

(2016), as Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC vêm conquistando um grande 

espaço no mundo, que já é considerado analfabeto digital a pessoa que não tem o 

conhecimento e domínio dessas tecnologias. Dessa forma, o setor educacional não pode 

deixar de inserir as diversas ferramentas existentes nas TIC em benefício do processo de 

ensino e aprendizagem dos estudantes. 

Hoje o responsável pela execução dessas novas tecnologias da informação e 

comunicação em sala de aula, são os professores. Existem diversos recursos digitais que 

auxiliam os alunos em suas atividades escolares sem que o professor perca a sua essência. 

Para Valente (1998), não podemos colocar a responsabilidade da implantação das 

tecnologias na escola somente a cargo do professor, uma vez que a implantação destas, 

segundo uma abordagem inovadora de aprendizagem, baseada na construção de conhecimento 

e não na memorização da informação, implica mudanças na escola que só poderão ser 

realizadas se houver o envolvimento de toda a comunidade escolar: alunos, professores, 

coordenadores, diretores e pais (LEITE & RIBEIRO, 2012). Considera-se também nesse 

processo as mudanças estruturais, físicas, e orçamentárias que nem sempre o poder público 

está disposto a oferecer, implicando em barreiras para os professores que almejam uma 

melhor qualidade do ensino repassado aos seus discentes. 

As dificuldades não estão apenas ligadas ao descaso do poder público. As TIC entram 

no campo da educação como recursos que desafiam tantos os alunos, quanto os professores, 

pois para ensiná-la aos seus discente de forma clara, objetiva e com qualidade, o educador 

precisa aprender a dominá-la. Libâneo (2003) assegura ser necessário ao docente conhecer o 

computador, os suportes midiáticos e todas as possibilidades educacionais e interativas para 

aproveitá-las nas mais variadas situações de ensino-aprendizagem e nas mais diferentes 

realidades educacionais. Nesse processo o professor passa a ser o encarregado de uma grande 

responsabilidade – a de utilizar as TIC como recurso para construir e difundir conhecimentos 

em sua prática docente. 

Stinghen (2016) afirma que essa é uma tarefa árdua e de imensa dificuldade para nossa 

realidade escolar pública. Qualquer forma de utilização das TIC torna- se inovadora na 

maioria dos casos. Outro obstáculo bastante forte para o uso das tecnologias é o acesso, uma 
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vez que nem todos os alunos têm computador, além disso, muitas vezes o acesso à internet é 

restringido pela velocidade ou pela disponibilidade para os alunos e professores. 

Segundo Leite & Ribeiro (2012), para que haja a inclusão dessas tecnologias na 

educação de forma positiva, é necessária uma união de fatores, dentre os quais, pode-se 

destacar como mais importantes: o conhecimento do professor sobre as tecnologias existentes 

e o domínio de sua utilização na prática, e isso perpassa, necessariamente, por uma boa 

formação inicial e continuada, bem como que a escola seja dotada de uma boa estrutura física 

e material, que possibilite a utilização dessas tecnologias durante as aulas, e ainda, que os 

governos invistam em capacitação, para que o professor possa atualizar-se frente às mudanças 

e aos avanços tecnológicos; que o professor se mantenha motivado para aprender e inovar em 

sua prática pedagógica; que os currículos escolares possam integrar a utilização das novas 

tecnologias aos blocos de conteúdo das diversas disciplinas, dentre outros. 

Diante dos aspectos abordados, este trabalho tem como problema norteador a seguinte 

pergunta: Quais as principais dificuldades que os professores da E.E.E.F.M José Maria de 

Moraes enfrentam na tentativa de integrar as TIC em suas aulas? 

No intuito de responder a esta problemática, este trabalho propõe como objetivo geral: 

Verificar as principais dificuldades que os docentes encontram ao utilizar as TIC na prática 

escolar, na E.E.E.F.M Prof. José Maria de Moraes, localizada no município de Barcarena, 

Pará. 

 

2. PRINCIPAIS PROBLEMAS PARA A UTILIZAÇÃO DAS TIC NA ESCOLA 

A inclusão das tecnologias da informação e comunicação na educação demanda um 

novo perfil dos profissionais. Um docente que não apenas conheça a tecnologia, mas que seja 

capaz de transformá-la e inovar o processo de aprendizagem. 

José Armando Valente (1998) afirma que o professor deve saber claramente quando e 

como utilizar a tecnologia como ferramenta para estimular a aprendizagem. Esse 

conhecimento acontece à medida que o professor utiliza o computador com seus alunos e tem 

o suporte de uma equipe que fornece os conhecimentos necessários para o professor ser mais 

efetivo nesse novo papel. 

Porém, para que se alcance um novo nível de aperfeiçoamento, cada professor precisa 

superar seus próprios obstáculos, entre os mais comuns estão a resistência em aderir ao novo e 

aos desafios que virão junto com a mudança. Os medos que enfrentarão, o receio de perder a 

sua importância e necessidade presença em sala para as tecnologias. 
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2.1 Resistência dos professores ao uso das TIC em sala de aula. 

Quando se refere à prática docente, rapidamente remete-se à uma sala cheia de alunos, 

quadro, giz ou pincel, livros, e frente a turma, o professor apresentando as atividades de forma 

oral ou manuscrita, buscando a maneira mais adequada para repassar o conhecimento 

proposto aos alunos. Esse é o modelo tradicional de ensino, onde o professor ensina e o aluno 

aprende. 

A pedagogia tradicional está no Brasil desde os jesuítas, e, seu objetivo principal era 

preparar os alunos apenas para assumir papéis na sociedade, a educação era totalmente 

centrada no professor, visto como figura incontestável e único detentor do saber. O papel do 

professor era resumido em: vigiar os alunos, ensinar a matéria de forma densa e conteudista, e 

corrigir. 

As aulas deveriam ser expositivas, organizada em uma sequência fixa, tendo como 

principal método a repetição e a memorização de conteúdo – retirado dos livros. Enquanto 

que os alunos eram considerados como uma folha em branco, pronta para imprimir o 

conhecimento, passivos de sua própria aprendizagem, pois apenas concordavam com tudo 

sem questionar (QUEIROZ; MOITA, 2007). 

Todavia, novas perspectivas têm apresentado padrões mais modernos de 

aprendizagem. De acordo com Tres (2007), na atualidade as organizações escolares estão 

passando por vários desafios e mudanças, já que a nova sociedade incita essas 

transformações, e sempre que a sociedade se defronta com mudanças significativas em suas 

bases sociais e tecnológicas, novas atribuições são exigidas à escola. 

Segundo Nóvoa (2001), o professor necessita de novas competências para atuar na 

sociedade do século XXI. Porém, para que o docente possa utilizar a ferramenta a seu favor, 

ele necessita conhecer, saber utilizar e explorar seu uso em sala de aula. Nesse sentido faz-se 

necessária uma formação que o auxilie nesse processo. Uma das formações que incentivam os 

professores a utilizar as tecnologias em suas aulas, é o Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional (PROINFO). 

De todo modo, ao observarmos as escolas públicas, percebe-se que muitos professores 

estão relutantes quanto ao uso das TIC em suas aulas, logo, vemos que este Programa ainda 

não supri as necessidades dos docentes, pois outras dificuldades ainda permeiam nesse 

cenário, como por exemplo, as condições físicas da escola, falta de computadores, acesso à 

internet, e também falta de interesse pessoal em se familiarizar com as questões tecnológicas. 

Para Almeida (2002) 
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[...] isto dificulta a sua compreensão a respeito das potencialidades das TIC para a 

melhoria de qualidade do processo de ensino e de aprendizagem bem como para a 

gestão escolar participativa, articulando as dimensões técnico administrativas e 

pedagógica, com vistas à finalidade maior da educação: o desenvolvimento humano 

(ALMEIDA,2002, p.4). 

Para Leite & Ribeiro (2012), outro motivo existente, que também pode explicar essa 

resistência por parte dos professores, é que a apropriação e incorporação de novas práticas 

pedagógicas demandam um esforço adicional e, principalmente, de tempo para planejamento 

e elaboração de aulas. Ou seja, além do tempo necessário para o planejamento das atividades 

curriculares normais, as chamadas “atividades tradicionais”, seria necessário ampliar a 

disponibilidade de tempo para o planejamento destas novas práticas pedagógicas. Tempo que 

é raro na vida de um professor. 

Devido à desvalorização dos profissionais da educação principalmente nas esferas 

estaduais e municipais, em função dos baixos salários, um educador precisa trabalhar em 

vários turnos e/ou mais de uma escola para obter um vencimento maior. Essas circunstâncias 

podem justificar a escassez de tempo. 

Aos gestores cabe a função de articular a relação docente – tecnologia, buscando o 

comprometimento dos profissionais da escola, promovendo formação inicial e continuada, 

infraestrutura, e novos métodos de ensino- aprendizagem, assegurando a qualidade do 

conhecimento construído. 

 

2.2 O receio dos professores. 

A possibilidade de controle do professor sobre os alunos a respeito das atividades que 

os estes desenvolvem em uma sala de aula é bem maior quando se disponibiliza apenas 

caderno e livros. De acordo com Leite & Ribeiro (2012), a rotina diária das salas de aula 

fundamenta-se principalmente em práticas que mantêm o professor como figura central da 

dinâmica de aprendizagem, como o transmissor de conhecimento, fonte primária de 

informação, controlador e direcionador de todos os aspectos da aprendizagem. Nesse sentido 

as atividades mais frequentes, que definem o cotidiano escolar nas escolas públicas, são 

exercícios de prática do conteúdo, aula expositiva e interpretação de texto. 

O que dizer quando entregamos aos alunos um tablet com acesso à internet? Como 

construir um processo pedagógico num contexto de mais escolhas, de janelas abertas para 

mais conteúdos e possibilidades de interação? Como propor uma lição de casa para alunos 

que se comunicam via rede social enquanto realizam as atividades? Para os que compreendem 

a atividade pedagógica como um processo que demanda controle estrito do professor, um 
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dispositivo digital é uma ameaça. Será que a resistência às novas tecnologias não estaria no 

seu potencial de tirar o controle do professor? 

Outro ponto que deve ser considerado como dificuldade em inserir as tecnologias nas 

salas de aulas são as mudanças que virão na rotina, porque é algo que força a saída do 

professor de sua zona de conforto, pois precisa de testes e muito estudo em casa, isso 

demanda mais tempo dedicado ao trabalho fora da escola, e tempo para um professor é algo 

precioso, pois a valorização do profissional é pouca, começando pelo salário, onde o docente 

precisa aumentar sua carga horária até o limite, e muitas vezes até extrapola para então obter 

um vencimento melhor no contracheque. 

É preciso construir um projeto adequado e dialogar para que ele faça sentido para 

todos. Escolher dispositivos, programas e aplicativos adequados, e estes devem estar 

disponíveis para os professores que tem muitas ideias tanto quanto para o professor que tem 

total desconhecimento e teme o julgamento de seus colegas, alunos e superiores. Se 

trilharmos esse caminho com os cuidados necessários, certamente diluímos as tais 

resistências. Não é simples nem rápido. Demanda tempo de formação, equipe de apoio e 

muito trabalho. 

 

3. Metodologia 

A metodologia se concretizou por meio de questionários, com perguntas abertas e 

fechadas que foram aplicados a 11 docentes da educação integral do ensino fundamental e 

médio da E.E.E.F.M José Maria de Moraes, no município de Barcarena, Pará, Brasil. 

Utilizou-se a pesquisa bibliográfica, que Segundo (GIL, 2009, p.44), é uma pesquisa 

desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e 

artigos científicos. Como metodologia também foi utilizado um estudo de caso, que segundo 

Severino (2007) é uma pesquisa que se concentra no estudo de um caso particular, 

considerado representativo de um conjunto de casos análogos, por ele significativamente 

representativo. A coleta de dados dar-se-á por meio de questionários, que segundo Marconi 

&Lakatos (2003) é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de 

perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. Em geral, 

o pesquisador envia o questionário ao informante, pelo correio ou por um portador; depois de 

preenchido, o pesquisado devolve-o do mesmo modo. 

Os dados coletados foram analisados quanti-qualitativamente, as quais nos permite 

compreender a realidade consistente acerca do objeto de estudo (GIL, 2009). As informações 
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prestadas também nos permitiram realizar reflexões acerca da problemática estudados, 

possibilitando a tomada de sugestões na tentativa de estimular trabalhos futuros para a solução 

das dificuldades encontradas.  

3.1 Área de estudo 

A escola escolhida foi a E.E.E.F.M José Maria de Moraes, e está endereçada em 

Barcarena-Pa, na Tv. Matriz, 510, entre 1º de Janeiro e 15 de Novembro, Bairro Novo II. O 

município de Barcarena é um município brasileiro do estado do Pará e que pertence a 

Mesorregião Metropolitana de Belém e à Microrregião de Belém estando sua sede municipal 

localizada a uma latitude 01º30'21" sul e a uma longitude 48º37'33" oeste, estando a uma 

altitude de 15 metros em relação do nível do mar. Barcarena tem uma extensão de 1.310,336 

Km² com aproximadamente 99.859 habitantes (IBGE,2010). 

A escola participante disponibiliza turmas em três turnos, manhã, tarde e noite., e 

recebe alunos para o Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano); Ensino Médio (1ª a 3ª série), 

modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) e, ainda, Projeto em Tempo Integral no 

ensino fundamental e médio. A escola possui laboratório de informática com 16 

computadores com acesso à internet, pelo provedor do Projeto Navega Pará. Há também 

01(uma) lousa interativa e 02(dois) datashow oriundos de recursos federais e estaduais 

exclusivamente para o projeto em Tempo Integral, por isso essa modalidade foi escolhida para 

a execução deste trabalho. 

A escola atende um total 704 alunos, e desses, 179 estão distribuídos nas turmas da 1ª 

e 2ª séries do ensino médio em tempo integral (SEDUC, 2019). 

A Educação Integral e a Escola em Tempo Integral foram trazidas para o Plano 

Nacional de Educação – Lei n. 13.005/2014 – como meta (Meta 6) para que “crianças e 

adolescentes permaneçam na escola o tempo necessário para concluir este nível de ensino, 

eliminando mais celeremente o analfabetismo e elevando gradativamente a escolaridade da 

população brasileira” (BRASIL, 2014). O atendimento em tempo integral, assim, 

proporcionaria a orientação para cumprimento dos deveres escolares, prática de esportes, 

desenvolvimento de atividades artísticas e alimentação adequada. Esta ampliação do tempo 

tem por objetivo, ainda de acordo com a Lei, proporcionar um avanço significativo para 

diminuir as desigualdades sociais e ampliar democraticamente as oportunidades de 

aprendizagem. 
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4. Resultados/Discussões 

Foram entrevistados apenas os professores que lecionam na modalidade de ensino 

integral. 

Ao todo há 15 professores que dedicam sua carga horária exclusivamente para o 

ensino integral, mas foram entrevistados apenas 11 docentes, pois o restante estava de férias, 

licenças ou doentes, no período da pesquisa. 

 

4.1 Conhecendo os sujeitos da pesquisa 

Conhecer o perfil dos professores quanto ao uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação é fundamental para o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem no 

ambiente escolar. Vimos que a idade dos entrevistados, verificou-se que a mesma não é 

diversificada nessa escola, visto que 91% estão acima dos 30 anos e a média de idade está em 

41.8 anos por professor. A média de experiência em anos de sala de aula é 70% menor do que 

a média de idade dos professores, computando apenas 12,5 anos por docente. 

Os níveis de estágio na docência, de acordo com Moreira (2005), constatam-se que um 

professor está no estágio inicial da carreira, compreendendo, de acordo com o autor, atuação 

de cinco anos ou menos no magistério; seis professores se apresentam no estágio 

intermediário, o que implica na visão de Moreira (idem), entre seis e doze anos na profissão e 

quatro em estágio avançado, o que corresponde a treze anos ou mais. 

Em relação à formação dos professores dessa escola, percebe-se que mesmo com o 

acesso facilitados aos programas de pós-graduação, cursos de aperfeiçoamento à distância que 

facilitam e flexibilizam os horários de estudos, 73% dos professores possuem somente o grau 

de graduado. 

                     Fonte: Google Maps. 

IMAGEM 01: Registro da E.E.E.F.M José Maria de Moraes localizada na sede do município de 

Barcarena. 
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Foi unânime entre os docentes que é importante o uso das TIC em sala de aula, porém 

27% dos entrevistados nunca realizaram curso de capacitação na área da tecnologia 

educacional. Os 73% restantes afirmaram que já realizaram formações tecnológicas e citaram: 

Google educacional; História Digital; Oficinas e feiras educacional; Uso do quadro digital 

com Datashow (projetor multimídia); Oficinas de uso do computador e Datashow (projetor 

multimídia) e ferramenta Google para a educação ofertada pela Secretaria Estadual de 

Educação do Pará. 

Verificou-se que 73% dos docentes (FIGURA 2) possui alguma formação tecnológica 

voltada para a educação, mas 100% dos professores já utilizaram as TIC em suas aulas. Um 

dos entrevistados informou que mesmo não possuindo formação nenhuma na área 

tecnológica, sente-se preparado para usar as TIC em sua prática pedagógica. Mesmo assim, a 

formação propriamente dita é insuficiente à demanda necessária para que nossos docentes 

utilizem a tecnologia como ferramenta de trabalho, pois outras dificuldades se fazem 

presentes (DANTAS, 2014 p. 12), visto que alguns entrevistados mencionaram que os cursos 

oferecidos pelo governo não contemplam uma carga horária que os faça aprender e se 

familiarizar com as tecnologias, pois para que haja um aprendizado efetivo das técnicas e 

instruções repassadas é demandado tempo. 

A formação do professor é um fator decisivo para que ocorra uma mudança na cultura 

da escola e nas modalidades de ensino. O que se observa, no entanto, é que a maioria dos 

projetos que envolvem intervenções pedagógicas utilizando as TIC, não prevê uma formação 

suficiente, limitando-se a uma formação técnica para o professor, sem uma especificidade a 

didática (PISCHETOLA, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 - Gráfico sobre Formação Tecnológica dos professores. 

FONTE: COSTA, P.D (2019) 
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4.3 Principais dificuldades dos professores 

Baseado nas experiências dos docentes que utilizam a tecnologia em sala, indagamos 

sobre as dificuldades enfrentadas na tentativa de integrar as tecnologias em sala de aula. De 

um modo geral as dificuldades foram: o manuseio do Datashow; falta de conhecimento sobre 

formatos de arquivos que os programas suportam; salas de aulas inadequadas para o uso de 

alguns equipamentos, problemas elétricos, por exemplo.; falta de treinamento adequado; 

disponibilidade ao acesso à internet, visto que só há acesso nos computadores que gerem a 

escolas e laboratório de informática. Celulares e outros equipamentos não são autorizados. 

Segundo Leite & Ribeiro (2012) precisamos de professores capacitados, conscientes 

do potencial e dos limites do uso do computador, de pessoal preparado para resolver seus 

problemas técnicos, treinados para utilizá-lo bem. Quanto mais avança a tecnologia, mais se 

torna importante termos educadores maduros intelectual e emocionalmente, pessoas curiosas, 

entusiasmadas, que saibam motivar e dialogar. 

Tendo isso, a tecnologia entra como apoio, facilitação da aprendizagem humanizada 

(MORAN, 2005). No entanto, os professores, em geral, ainda estão utilizando as tecnologias 

apenas para ilustrar aquilo que já vinham fazendo no ensino tradicional, para tornar as aulas 

mais interessantes, mas falta o domínio técnico-pedagógico que lhes permitirá, modificar e 

inovar os processos de ensino e aprendizagem (MORAN, 2005). 

Considerando as dificuldades elencadas, indagamos quais soluções foram sugeridas 

para sanar ou amenizasse os problemas que dificultam as aulas com as ferramentas 

tecnológicas. Foram citadas as seguintes sugestões: mais disponibilidade de recursos 

educacionais; treinamento adequado para os equipamentos que a escola oferece, com carga 

horária suficiente a atingir o objetivo da formação e certificação; sala própria para aulas de 

inglês com boa acústica, visando melhorar a oralidade e pronúncia dos termos; melhor 

estrutura predial; mais equipamentos, pois a quantidade de data show, por exemplo, é 

insuficiente para o número de turmas, uma vez que um professor cancela sua aula que seria 

com recurso tecnológico, por não haver disponibilidade naquele momento, visto que outro 

professor já está o utilizando em outra turma. 

Leite & Ribeiro (2012) afirma que devemos perceber que os problemas existentes na 

inserção das TIC na educação brasileira são influenciados por multifatores: pouco 

investimento na educação; escolas que oferecem o mínimo de estrutura tecnológica e de apoio 

pedagógico aos professores e alunos; muitos cursos superiores não capacitam o profissional 

para trabalhar utilizando as novas tecnologias; muitos professores, pelos mais variados 

motivos, têm resistência em utilizar as tecnologias, dentre outros. 
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5. Considerações Finais ou Conclusão 

Através desta pesquisa foi possível compreender que as dificuldades na inserção das 

TIC na educação brasileira são influenciadas por diversos fatores que vão da estrutura física 

escolar à formação do professor; mesmo com alguns recursos oriundos de políticas públicas 

como: laboratório de informática, internet e Datashow, ainda falta de investimento na 

estrutura física da escola, investimento na formação inicial em tecnologia e falta de interesse 

do próprio docente em busca de novos conhecimentos. 

É importante atentar-se que a tecnologia não pode ser o ápice de uma aula, mas sim o 

conteúdo que se pretende repassar, pois as TIC estão disponíveis para ampliar as formas de 

produção de conhecimento, e consequentemente, de ensino e aprendizagem. 

Para que as tecnologias tragam melhores resultados no processo de ensino e de 

aprendizagem, percebe-se a necessidade da formação e o aperfeiçoamento dos docentes 

quanto ao uso pedagógico das TIC, pois não se trata de saber ou não manusear, esse é o 

menor dos problemas. A questão é como usar equipamentos e recursos tecnológicos em 

benefício da educação, para fins pedagógicos. 

Para que o processo de inserção das TIC na educação seja positivo, é fundamental uma 

série de fatores, dentre os quais podemos destacar como principais: conhecimento do 

professor sobre processos tecnológicos em geral, conhecendo as potencialidades e limitações 

pedagógicas de cada um dos recursos tecnológicos (computador, vídeo, etc.); e entender como 

esses recursos podem ser utilizados para potencializar o processo de ensino aprendizagem. 

Em publicações brasileiras são recorrentes relatos nos quais a barreira mais assinalada 

refere-se à infraestrutura física da escola em termos de equipamentos, conexão de internet e 

ambientes em que esses equipamentos serão utilizados na prática do professor. A inexistência 

ou insuficiência de apoio institucional para seu uso – entendido nos relatos como a direção da 

escola, Secretarias de Estado, coordenações e órgãos gestores das universidades – torna-se um 

agravante para o professor que pretende adotar as TIC em sua prática nos enfrentamentos do 

dia a dia escolar. 

Portanto, sugere-se uma pesquisa-ação em todas as escolas do município de 

Barcarena, seja de esfera municipal ou estadual, com o intuito não somente de caracterizar os 

perfis das escolas e dos professores, mas sim, intervir com oficinas e formações com carga 

horária suficiente para que haja de fato um aproveitamento positivo dos professores e assim, 
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ter a oportunidade de torna-los aptos, preparados e seguros na inserção das TIC em sua prática 

pedagógica. 
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Resumo 

Este trabalho discute a importância da tecnologia para a Educação das Escolas Rurais, onde se 

considerado que a educação um direito constitucional deve ocorrer de forma igualitária. O acesso a 

tecnologia pode beneficiar o processo de ensino e aprendizagem dos escolares rurais, na medida em 

que possibilita o desenvolvimento da aprendizagem bem como a valorização da comunidade onde se 

vive e trabalha. Assim este trabalha tem por objetivo refletir a cerca da realidade das escolas rurais 

que, na qual seus escolares, nem sempre tem acesso aos mesmos serviços públicos que alunos das 

áreas urbanas, através de conhecimentos adquiridos por meios tecnológicos que possam agregar novos 

valores culturais, de identidade, na valorização como individuo da sociedade do campo, não sendo 

“inferiorizado” em relação ao urbano.Para sua realização foram utilizados artigos científicos 

publicados, livros, e discussões acerca da temática educação rural, e tecnologias educacionais.  

Palavras-Chave: Educação, Rural, Tecnologias, Escolares, Políticas-Públicas. 

 

Abstract 

This paper discusses the importance of technology for the Education of Rural Schools, where 

it is considered that education as a constitutional right must occur equally. Access to 

technology can benefit the teaching and learning process of rural students, as it enables the 

development of learning as well as the appreciation of the community where they live and 

work. Thus, this work aims to reflect the reality of rural schools that, in which their students, 

do not always have access to the same public services as students in urban areas, through 

knowledge acquired by technological means that can add new cultural values, identity, in the 

valorization as an individual of the rural society, not being "inferior" in relation to the urban. 

Published scientific articles, books, and discussions on rural education, and educational 

technologies, were used for its realization. 

Keywords: Education, Rural, Technologies, Schools, Public Policies. 

1. Introdução 
 

Entre as questões educacionais da América Latina estão o uso das tecnologias. Na 

busca pela criação de bases desenvolvimentistas os países da América Latina, a fim de 

oportunizar o acesso aos cidadãos na chamada sociedade do conhecimento, para que estes 

possam contribuir com o desenvolvimento econômico e social de seu país.  

mailto:ccsimone@hotmail.com
mailto:altevirsignor@gmail.com
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 E neste contexto de globalização as competências digitais, constituem uma nova 

forma de capital dos indivíduos e dos países. Neste contexto devem atuara as políticas 

públicas para a educação. Universalizando o acesso as novas tecnologias como ferramenta 

educacional e emancipadora dos cidadãos.  

A educação do campo é uma modalidade de ensino que tem como objetivo a educação 

de crianças, jovens e adultos que vivem no campo. Neste contexto a educação do campo deve 

ser vista não apenas como modalidade de ensino, mas também como política pública que 

tenha por finalidade garantir a população camponesa os mesmos direitos educacionais 

garantidos à população urbana. É perceptível que no decorrer da história essa modalidade 

educacional sempre foi deixada em segundo plano, não houve um investimento significativo 

pelos representantes governamentais para que tivesse uma educação do campo condizente 

com a cultura e identidade do povo camponês. 

 

2. Metodologia 

 O trabalho discute e analisa as condições de acesso as redes de informação das escolas 

rurais, bem como as proposições das políticas públicas para esta finalidade. Assim este 

trabalho de cunho teórico, foi desenvolvido, a partir de revisões bibliográficas, artigos 

científicos publicados, pesquisas de órgãos internacionais, como a UNESCO, bem como da 

literatura existente e discussões recentes acerca da temática.  

 

3. Resultados/Discussões 

 

 Muitas escolas rurais ainda não contam com a disponibilização de internet. Isso 

compromete a comunicação entre os órgãos competentes da educação, seus atores e a 

sociedade. Introduzir a informática na educação como recurso pedagógico se deve à 

necessidade de mudança no processo educacional, adequando o ensino às novas demandas 

sociais. Segundo Nascimento (2007), no Brasil os primeiros passos da informática educativa 

no Brasil se deram em meados de 1971, por meio de discussões acerca do ensino de física na 

USP de São Carlos, conjuntamente a Universidade de Dartmouth/EUA.  

No ano de 1975 foi elaborado o documento intitulado: “Introdução de computadores 

nas escolas de 2º Grau”, coordenado pelo Professor da Universidade de Campinas - 

UNICAMP, Ubiratan d’Ambrósio em parceria com o Ministério da Educação (MEC). Ainda 

neste ano 1975, Seymour Papert e Marvin Minski, os cientistas atuam na área de inteligência 
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artificial, visitaram a UNICAMP e firmaram parcerias técnicas criando o grupo de estudos nas 

áreas de linguística, psicologia educacional e computação dedicando-se a estudar a utilização 

de computadores na educação. Em, 1983 foi criado o Núcleo Interdisciplinar de Informática 

Aplicada à Educação (NIED) da Unicamp, e com o apoio do MEC (MANSKE, 2012; 

NASCIMENTO, 2007). 

A informática voltada para a educação teve suas primeiras ações nas áreas entre a 

Secretaria Especial de Informática (SEI) em parceria com o Ministério da Educação (MEC), o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP). No ano de 1981, foi realizado o I Seminário Nacional de 

Informática na Educação na Universidade de Brasília (UNB), dentre seus objetivos discutir a 

relação ao uso do computador como ferramenta educativa, após o evento foi criado um grupo 

Intersetorial, com representantes da SEI, MEC, CNPq e FINEP para elaboração de um 

documento para um futuro Programa de Informática na Educação para discutir ações de 

implementação. 

Em 1989, o Ministério da Educação (MEC) cria o Programa Nacional de Informática 

Educativa (PRONINFE), em meados de 1989, que estabelece:  

 

 [...] a necessidade de um forte programa de formação de professores e 

técnicos na área de informática educativa, acreditando que nenhuma 

mudança tecnológica ocorreria se não estivesse profundamente amparada 

por um intensivo programa de capacitação de recursos humanos 

(NASCIMENTO, 2007, p.32).  

 

Já o Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO), que por meio da 

Rede Nacional de Formação Continuada de Professores passou a ofertar cursos a distância e 

semipresenciais, a partir de demandas do ensino, com o intuito de partir da prática e do 

conhecimento teórico do professor (BRASIL, 2005). Em meados de 2011, o (PROINFO) 

passou, inclusive, a investir na aquisição e na introdução de tecnologias nas salas de aula. 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996) trata que 

o objetivo da educação básica é o de compreender as tecnologias com base no meio social e 

que poderão ser oferecidas formações iniciais e continuadas a professores utilizando-se das 

tecnologias. Segundo Vieira (2003), as políticas públicas são pensadas de modo a contemplar 

as diferenças regionais e as especificidades locais. Desse modo, cabendo à escola a tomada de 

decisões, proporcionando-lhes maior autonomia. Ao mesmo tempo, as políticas públicas não 

dão condições necessárias para a autossuficiência, o que acaba responsabilizando a escola 

pelo fracasso ou sucesso dos resultados obtidos. 
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Nas escolas, a construção do currículo pode assumir um papel de conflitos e lutas 

entre diferentes tradições e diferentes concepções sociais (GOODSON, 2001), mas também 

pode ser dialógica, participativa e englobar o processo de ação-reflexão-ação, como sugeria 

Paulo Freire. Integrar as TIC ao currículo pode representar a inclusão, o direito dos alunos a 

cultura digital, valorizando e atribuindo significado pedagógico as todas as possibilidades de 

conhecer. 

Entende-se que o direito a uma educação de qualidade seja assegurado por direito aos 

alunos do campo segundo a sua realidade, e o conhecimento a partir das tecnologias, e de 

tecnologias disponíveis na sociedade façam parte da educação para facilitar sua realidade. 

Socializar esses conhecimentos é necessário para a vida dos alunos do campo, no aspecto 

político, social, econômico, intelectual.  

NoPlano Nacional de Educação (2014-2024) (PNE), tem-se a busca pela garantia do o 

direito à educação a todos os seus cidadãos, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de 

Educação, está descrito no art. 214 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), que 

aponta os princípios fundamentais para o seu desenvolvimento.  

Nesse contexto o PNE define objetivos, metas e estratégias para os diversos níveis, 

etapas e modalidades de ensino em prol da garantia do direito à educação de qualidade para 

todos, como por exemplo: formação docente, infraestrutura, tecnologias educacionais, gestão.   

Na busca pela articulação entre as TIC e a base nacional comum da educação básica 

seria o caminho para a reforma proposta para os cursos de licenciatura, citado no PNE:  

 

 (...) promover e estimular a formação inicial e continuada de professores(as) 

para a alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias 

educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação 

entre programas de pós-graduação stricto sensu e ações de formação 

continuada de professores(as) para a alfabetização (BRASIL, 2014, p.4).  

 

As TICS são compreendidas como tecnologias educacionais, ou seja, como 

metodologias ou técnicas, ou ainda materiais de ensino diferenciado. 

No decorrer da história do Brasil as desigualdades educacionais de acesso à escola, à 

permanência dos estudantes e ao seu aprendizado foram naturalizadas, principalmente ao se 

tratar dos grupos definidos por raça/etnia, sexo e condição socioeconômica. Destaca-se ainda, 

a existência e condições desiguais de oferta da educação aos estudantes, que se configuram 

em violações de direitos constitucionais, reforçando as desigualdades socioeconômicas, 

étnico-raciais e regionais (PARANÁ, 2019).  
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Apesar compreendida a importância do acesso a informação, alguns dados relevam 

que o Brasil, ainda encontra problemas para garantir esse acesso nas escolas públicas da área 

rural. Segundo pesquisa da Tic de 2018, no Brasil 43% das escolas rurais não têm internet por 

falta de estrutura na região. E 62% delas não tem computador para uso dos alunos.  Enquanto 

98% das escolas urbanas tem pelo menos um computador tem acesso à internet.   

 

 

Fonte: UNESCO/TIC- 2018 

Há um cenário de subordinação do campo à cidade e da agricultura à indústria é, uma 

tendência do desenvolvimento histórico que se expressa na crescente urbanização do campo e 

industrialização da agricultura. Tal tendência se traduz num avanço, como constataram Marx 

e Engels no Manifesto do Partido Comunista: a burguesia desempenhou na História um papel 

eminentemente revolucionário, rompendo‚ as relações feudais, patriarcais e idílicas (MARX; 

ENGELS, 1968).  Entre os vários aspectos que expressam o caráter revolucionário da 

burguesia elencados no Manifesto destaca-se aquele referente à relação cidade-campo: 

 

 A burguesia submeteu o campo à cidade. Criou grandes centros urbanos; 

aumentou prodigiosamente a população das cidades em relação à dos 

campos e, com isso, arrancou uma grande parte da população do 

embrutecimento da vida rural. Do mesmo modo que subordinou o campo à 

cidade, os países bárbaros ou semibárbaros aos países civilizados, 

subordinou os povos camponeses aos povos burgueses, o Oriente ao 

Ocidente. (MARX, 1968, p. 27). 
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A concepção da Educação do Campo, enquanto garantia de direitos dos povos 

campesinos, é relativamente recente no Brasil, vem se consolidando a partir da constituição 

de 1988, e fundamentalmente com a implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), Lei 9394 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), que abre espaço para o 

reconhecimento dos sujeitos, homens e mulheres, crianças e jovens e adultos, quilombolas, 

indígenas e outros, historicamente invisibilizados ao longo de séculos da nossa história. 

A constituição brasileira garante a educação como um direito, instrumento 

imprescindível para reconhecer a si próprio como sujeito ativo na transformação de seu grupo 

e do seu meio social, o acesso à educação como o Direito Humano universal, social 

inalienável, que possui relação com outros direitos, especialmente os direitos civis e políticos 

e de caráter subjetivo, sobre os quais a educação é decisiva.  

Os Direitos Humanos, também, estão assegurados nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (DCNEB),apontando que os mesmos são resultados da busca 

pelo “reconhecimento, realização e universalização da dignidade humana. Histórica e 

socialmente construídos, dizem respeito a um processo em constante elaboração, ampliando o 

reconhecimento de direitos face às transformações ocorridas nos diferentes contextos sociais, 

históricos e políticos” (BRASIL, 2013, p. 517).  

Considerando a diversidade humana, característica da formação da sociedade 

brasileira, cuja finalidade é o desenvolvimento dos sujeitos em suas dimensões individual, 

social, política, econômica e cultural, objetivando que a pessoa e/ou grupo social se reconheça 

como sujeito de direitos (BRASIL, 2013). 

No início do século XX, no Brasil era muito comum no meio rural, as “escolinhas”, 

geralmente multisseriadas e isoladas, eram pouco e questionadas pelas forças hegemônicas da 

sociedade quanto a sua eficácia no ensino. Com o processo de urbanização crescente e o 

movimento de correntes migratórias, a educação rural começa a ser objeto de algumas 

preocupações de alguns setores ligados à educação. 

Leite (1999) aponta o forte movimento migratório ocorrido no país no período 

1910/1920 como desencadeador de um olhar mais atento para a educação rural, contexto em 

que surge o “ruralismo pedagógico”, que pretendia uma escola integrada às condições locais, 

objetivando assim fixar o homem no campo. A ideia de fixação do homem ao campo exaltava 

de forma romantizada uma educação voltada à vocação do país, entendida como agrária. 

Assim entendia-se que era da terra que o homem deveria retirar a sua felicidade e somente 
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nela conquistaria o enriquecimento próprio e do grupo social do qual fazia parte 

(CALAZANS, 1993). 

Mesmo que a Constituição Federal de 1988, não estabeleça explicitamente a educação 

do campo, pois não há um artigo específico para tanto, conclui-se, no entanto, que com a 

determinação constitucional de que a educação é um direito de todos. E a educação do campo 

deve ser fornecida e garantida no mesmo patamar que a educação urbana.  

A educação desta modalidade possui tal denominação não só apenas por sua 

localização espacial e geográfica, mas também pela cultura que a população camponesa 

possui que a diferencia da cultura das pessoas que vivem no meio urbano. Assim, como 

estabelece as Diretrizes Curriculares da Educação do Campo, a educação do campo configura-

se “um conceito político ao considerar as particularidades dos sujeitos e não apenas sua 

localização espacial e geográfica” (BRASIL, 2006, p. 24). 

As políticas públicas para o meio rural, entre elas a da educação, devem contribuir 

para ampliar o capital social das comunidades locais a partir da criação e do fortalecimento 

das instituições, da participação dos agricultores na definição e na execução das políticas 

públicas. Isso aponta para um papel ativo a ser cumprido pelos agricultores e por suas 

organizações, o fato de que é necessário visar o desenvolvimento rural e repensar o papel a ser 

cumprido pelo Estado, nas suas diferentes esferas, desde a regulamentação e execução dessas 

políticas.         

De acordo com Daniel(2013), muitos membros da comunidade de educação vêm 

trabalhando para assegurar que as mudanças tecnológicas impulsionem a pedagogia e, vice-

versa, que a pedagogia influencie a tecnologia. E colocando essa tecnologia a serviço dos 

sujeitos e de sua atuação no mundo, promover a inclusão das pessoas das áreas rurais.  

Segundo Daniel (2003), são muitas as reflexões sobre a educação no novo mundo pós-

moderno, a riqueza tecnológica da atualidade, sem esquecer a questão da barreira digital, 

conceito que se refere ao abismo que separa os que têm dos que não têm, dos incluídos dos 

excluídos digitalmente (DANIEL, 2003, p. 10). 

A tecnologia é importante para a Educação das Escolas do Campo onde o ensino 

aprendizado beneficie a comunidade que vive e trabalha no Campo, possibilitando 

desenvolver o aprendizado a partir das tecnologias educacionais, fazendo com que se sintam 

mais valorizados e preparados para sociedade.  

Diante desta realidade torna-se importante a implantação de tecnologias nas escolas do 

campo, possibilitando suprir necessidades de conhecimentos tecnológicos e para 

aperfeiçoamento profissional na resolução de atividades na vida do campo. E assim os 
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conhecimentos adquiridos através dos meios tecnológicos possam agregar novos valores 

culturais, de identidade, na valorização como indivíduos da sociedade do campo, não sendo 

“inferiorizado” em relação ao urbano.  

Os recursos tecnológicos atuais são considerados imprescindíveis para agregar 

conhecimento e valor cultural ao homem do campo. Assim a escola poderia ser responsável 

na ampliação do acesso às tecnologias de informação no território camponês e tendo em vista 

que a educação não existe fora do território, assim como a cultura, a economia e todas as 

outras dimensões 

O acesso à tecnologia na área rural, não deve ter por intuito apenas o acesso à cultura 

da cidade. Ela deve ser vista e recebida para que essas pessoas também possam se colocar 

como produtores culturais, em suas próprias percepções. Isso fortalece e valoriza a cultura do 

campo. 

Acessar a internet, e por consequência o conhecimento disponível pode abrir portas 

para essas comunidades a possibilidade de criação de uma identidade própria nesse mundo 

virtual. Além de consumir conteúdos, os moradores de zonas rurais passam a ter a 

possibilidade de produzir conteúdo sobre sua realidade e cultura. A tecnologia não é apenas 

para ter acesso a cultura da cidade. Ela tem que ser vista e recebida para que essas pessoas 

também possam se colocar como produtores culturais, em suas próprias percepções. Isso 

fortalece e valoriza a cultura do campo. 

A Internet como ator envolvido na compreensão dos fluxos de informação, de 

conhecimento e de poder que percorrem os territórios camponeses, pode vir a expandir a 

consciência dos direitos de elaboração de políticas públicas de inclusão e geração de bem 

estar, que vão do acesso a serviços públicos de saúde e educação à organização para o 

desenvolvimento no contexto local e regional. 

Moran (2007) considera que as tecnologias poderiam ser pontes que abrem sala de 

aula para o mundo, que representam, mediam o nosso conhecimento do mundo, representando 

diferentes formas na busca pela apreensão da realidade, e o desenvolvimento de todas as 

potencialidades do educando.  

 

 Haverá uma integração maior das tecnologias e das metodologias de 

trabalhar com o oral, a escrita e o audiovisual. Não precisaremos abandonar 

as formas já conhecidas pelas tecnologias telemáticas, só porque estão na 

moda. Integraremos as tecnologias novas e as já conhecidas. As utilizaremos 

como mediação facilitadora do processo de ensinar e aprender 

participativamente (MORAN, 2000, p. 137-144). 
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Para Bonilla (2004), a tecnologia traz aos sujeitos do campo informações que auxiliam 

na melhoria da produção agrícola familiar. Por isso, é necessário pensarmos em estratégias 

que promovam este desenvolvimento rural sem que estes sujeitos tenham que abandonar seu 

modo de viver. O acesso às informações pela Internet, especialmente para o jovem rural, pode 

melhorar a vida no campo, seu modo de trabalho, técnicas de plantio e cultivo, estratégias de 

transformação e comercialização da produção. 

As tecnologias de informação podem ampliar as redes territoriais dos estudantes na 

integração entre o rural e o urbano. Na sociedade da tecnologia torna-se um direito o acesso à 

informatização, a inclusão digital e as inúmeras possibilidades que se abrem com o acesso à 

rede mundial de computadores. Neste sentido, as escolas rurais voltadas para a educação do 

campo ganham muita relevância, por serem as que possuem a maior capacidade de 

credibilizar essa ampliação da territorialidade da agricultura familiar. 

Ao mesmo tempo percebe-se que nesta perspectiva as crianças e jovens rurais, tem 

sofrido restrição de acesso de serviços e bens públicos, num contexto de desigualdades 

sociais, evidenciadas pela falta de politicas públicas voltadas para a juventude rural e, mais 

especificamente rural tende a promover o êxodo rural, migrando inicialmente para a cidade 

em busca de oportunidades de estudo ou formação profissional e, consequentemente, 

esvaindo-se da produção agrícola baseada no agronegócio(BARCELLOS, 2017), onde na 

maioria das cidades de porte pequeno a médio são é altamente dependente da produção 

agrícola (GUILHOTO et al., 2007). 

Segundo Freire (2002), todas as ações advindas das realidades concretas de educandos 

e educadores, buscam fortalecer a integração de mídias novas e “antigas” como suporte à 

prática docente, se fazendo importante a apropriação dos recursos tecnológicos no lócus 

escolar, estabelecendo relações dialógicas necessárias à realidade concreta dos sujeitos. 

Conteúdos e necessidades que contemplam articuladamente o instrumental, pedagógico e 

sociocultural no uso de tecnologias na educação (PARANÁ, 2008). 

A educação como política pública é fundamental para o campesinato, desde a 

formação técnica e tecnológica para os processos produtivos, até a formação nos diversos 

níveis educacionais, do fundamental ao superior para a prática da cidadania, e promovendo 

justiça social (FERNANDES, 2006).  Nesse sentido, busca-se a qualidade da educação 

visando uma aprendizagem efetiva, ou seja, que trate de forma diferenciada o que se apresenta 

como desigual no ponto de partida, com objetivo de equiparar o desenvolvimento, 

assegurando a igualdade de direito à educação. Neste sentido a escola tem função essencial de 

possibilitar autonomia: 
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 A terra, seu celeiro primitivo, é também seu arsenal primitivo de meios de 

trabalho. Fornece-lhe, por exemplo, a pedra que lança e lhe serve para moer, 

prensar, cortar etc. A própria terra é um meio de trabalho, mas, para servir 

como tal na agricultura, pressupõe toda uma série de outros meios de 

trabalho e um desenvolvimento relativamente elevado da força de trabalho 

(MARX, 1968, p. 203-204). 

 

Uma estratégia didático-pedagógica que possibilita o desenvolvimento de diferentes 

metodologias, atendendo a diversas necessidades e ritmos de aprendizagem, é à entrada da 

escola na cultura digital. Entende-se por cultura digital os processos de transformação 

socioculturais que ocorreram a partir do advento das tecnologias digitais de comunicação e 

informação (TDIC). O trabalho escolar nessa perspectiva da Educação na Cultura Digital 

possibilita aliar aos processos e às práticas educacionais novas formas de aprender e ensinar. 

Assim, esse contexto apresenta à escola desafios ao cumprimento do seu papel em relação à 

formação dos estudantes.   

Diante desse contexto, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

(DCNEB), indicam que as instituições escolares, ao desenvolverem práticas pedagógicas que 

visem à promoção da equidade, reconheçam que as necessidades dos estudantes são 

diferentes, empreendendo esforços para cumprir o compromisso de reverter à situação de 

exclusão histórica que marginaliza grupos, como os povos indígenas originários e as 

populações das comunidades remanescentes de quilombos e demais afrodescendentes, e as 

pessoas que não puderam estudar ou completar sua escolaridade na idade própria. Igualmente, 

requer o compromisso com os alunos com deficiência, reconhecendo a necessidade de 

práticas pedagógicas inclusivas e de diferenciação curricular (BRASIL, 2013. p. 15). 

 

4. Considerações Finais 

 

Neste contexto a exclusão digital ainda está muito presente na sociedade brasileira, e 

que acentua aspectos de exclusão social, onde se faz cada vez mais necessário ao acesso, 

conhecimento este que se faz também por meios digitais, tanto no acesso a serviços públicos, 

bem como a produtos sejam eles intelectuais ou físicos.  

Ao mesmo tempo em que o acesso às redes de comunicação se faz essencial para a 

formação para o trabalho. E a universalização de conhecimentos básicos de informática e da 

internet é fundamental para limitar o impacto negativo que pode ter sobre os setores mais 

carentes, e as várias limitações das políticas para democratizar a informação. No entanto as 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1457 

novas tecnologias da informação podem aumentam desigualdades sociais existentes e as 

políticas para inclusão digital nada mais são que uma luta para buscar as condições e 

possibilidades de acesso ao mercado de trabalho e as condições de vida. 

Assim são necessárias políticas públicas efetivas junto ao processo de formação 

educacional para a fluência tecnológica em TIC, laboratórios de informática, e que os mesmos 

não fiquem sucateados com o passar dos anos, que sejam bem planejados para que tanto a 

velocidade da internet, computador e instalações elétricas permitam seus usos por um longo 

período de tempo. 
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RESUMO 

A introdução das Tecnologias da Informação e comunicação (TIC’s) na sala de aula é uma alternativa 

necessária aos professores nas suas práticas pedagógicas. Porém, muitas das vezes, estas são 

implantadas sem uma formação prévia e/ou orientações de como estes profissionais deveriam inseri-

las em suas práticas na sala de aula. Portanto a presente pesquisa teve como principal questionamento, 

se os docentes utilizam as TIC’s como ferramenta metodológica de ensino, e se os mesmos são 

preparados para estas ferramentas nas suas aulas. Com isto, o objetivo foi refletir como as Tecnologias 

da Informação e da Comunicação têm influenciado nas práticas pedagógicas pelos docentes da rede 

pública de ensino estadual e municipal de Pendências e Macau-RN. Este estudo possui caráter 

qualitativo, em que foi aplicado um questionário online, criado pelas autoras, aos docentes da Rede 

Estadual, Municipal de Pendências e Macau – RN. Em seguida os dados do questionário foram 

analisados e discutidos e como aportes teóricos, utilizou-se: ARAÚJO et al (2012); RAMOS (2012); 

REIS, SANTOS e TAVARES (2012); REIS (2016); MOVAN (2007); BARBOSA (2014); LIBÂNEO 

(2014). Diante deste estudo comprovamos que apesar de alguns docentes participantes da pesquisa não 

se considerarem preparados para a utilização das TIC’s, os mesmos, introduzem estas ferramentas nas 

suas aulas. Após analisarmos os dados, comprovamos que é de grande importância que o docente 

determine o significado das TIC’s frente a sua prática pedagógica. 

 

Palavras-chave:TIC’s. Docentes. Práticas pedagógicas. Aprendizagens. 

 

ABSTRACT 

The introduction of Information and Communication Technologies (ICT's) in the classroom is a 

necessary alternative for teachers in their pedagogical practices. However, many times, these are 

implemented without prior training and / or guidance on how these professionals should insert them in 

their classroom practices. Therefore, this research had as main question, whether teachers use ICTs as 

a teaching methodological tool, and whether they are prepared for these tools in their classes. With 

this, the objective was to reflect how the Information and Communication Technologies have 

influenced in the pedagogical practices by the teachers of the public network of state and municipal 

education in Pendências and Macau-RN. This study has a qualitative character, in which an online 

questionnaire, created by the authors, was applied to teachers from the State and Municipal Networks 

of Pendências and Macau - RN. Then the questionnaire data were analyzed and discussed and as 

theoretical contributions, it was used: ARAÚJO et al (2012); RAMOS (2012); REIS, SANTOS and 

TAVARES (2012); REIS (2016); MOVAN (2007); BARBOSA (2014); LIBÂNEO (2014). In view of 
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this study, we found that although some professors participating in the research do not consider 

themselves prepared for the use of ICTs, they introduce these tools in their classes. After analyzing the 

data, we prove that it is of great importance that the teacher determines the meaning of ICT's in view 

of their pedagogical practice. 

 

Keywords:ICTs. Teachers. Pedagogicalpractices. Learning. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A introdução das ferramentas digitais na sala de aula é uma alternativa necessária aos 

professores, ou seja, estas ferramentas estão sendo introduzidas no cotidiano do aluno. Porém, 

muitas das vezes, estas são implantadas sem uma formação prévia e/ou orientações de como 

estes profissionais deveriam inseri-las em suas práticas na sala de aula.  

 

Cabe nesse contexto de formação docente, expor a importância da relação de 

respeito que deve existir na classe, o professor deve criar um clima de confiança 

com os alunos, e a Internet através de seus processos de interação virtual e 

presencial possibilita essa motivação, exemplificado na troca de e-mail ou acessando 

uma página criada na Internet para a turma, essa página virtual será a “capa do livro” 

da classe (REIS, SANTOS E TAVARES, 2012, p. 216). 

 

As instituições escolares precisam de docentes cada vez mais capacitados a encarar as 

novas TIC’s (Tecnologias da informação e da comunicação) educativos. E a aplicação deste 

nas salas de aula como recurso didático pode proporcionar uma aula mais atraente e com o 

incentivo da utilização destes (REIS, SANTOS e TAVARES, 2012). 

Para que se tenha uma eficácia no conhecimento das TIC’s, necessita que os 

docentes tenham um amadurecimento nas diversas ferramentas que as TIC’s oferecem, bem 

como questionar o seu papel num geral e nos currículo escolar, atingindo no que se refere ao 

grau de conhecimento buscado nas instituições de ensino (CABRAL, 1990).  

Segundo Movan, (2007) é preciso que as escolas experimentem novas linguagens 

que sensibilizam e motivam os alunos, e também combinar pesquisa escrita com trabalhos de 

dramatização, de entrevista gravada, propondo formatos atuais como um programa de rádio 

uma reportagens para um jorna, um vídeo, onde for possível. O autor ainda afirma que a 

motivação dos alunos aumenta expressivamente quando concretizam pesquisas, onde possam 

expressar em formato e códigos mais próximos da sua sensibilidade.  

Portanto a presente pesquisa teve como principal questionamento, se os docentes 

utilizam as TIC’s como ferramenta metodológica de ensino, e se os mesmos são preparados 

para estas ferramentas nas suas aulas.  
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Com isto, o objetivo foi refletir como as Tecnologias da Informação e da 

Comunicação têm influenciado nas práticas pedagógicas pelos docentes da rede pública de 

ensino estadual e municipal de Pendências e Macau-RN. 

 

1.1 ASPECTOS TEÓRICOS DA PESQUISA – Os Avanços Tecnológicos  

A tecnologia surge como ferramenta modificadora do meio em que vivem os seres 

humanos, neste viés, pode-se afirmar que tudo é tecnologia.O conceito tecnologia segundo 

Araújo et al (2017, p.921) “engloba a totalidade de coisas que a engenhosidade do cérebro 

humano conseguiu criar em todas as épocas, suas formas de uso, suas aplicações”. Cujo 

objetivo é facilitar a vida humana e suas atividades diárias, a palavra é de origem grega, como 

discorre Verasztoet al (2008, p. 62): 

 

Provém de uma junção do termo tecno, do grego techné, que é saber fazer, e logia, 

do grego logus, razão. Portanto, tecnologia significa a razão do saber fazer. Em 

outras palavras o estudo da técnica. O estudo da própria atividade do modificar, do 

transformar, do agir. 

 

O ser humano usou de seus atributos para controlar os fenômenos naturais e as ações 

ocasionadas pelo próprio homem, com o foco na qualidade de vida dos mesmos (ARAÚJO et 

al, 2017). Isto acontece desde a idade da pedra, pois segundo Ramos (2012, p. 2) o homem 

utilizou “uma pedra usada para utensílios e armas” e aos poucos estes artefatos foram se 

especializando para a produção de novos utensílios e armas. 

Com o passar do tempo, o homem desenvolveu outras formas de sobrevivência, como 

por exemplo: “A linguagem, roupas, habitações, construíam obras públicas, fundaram cidades 

e várias formas de obtenção de energia, etapas que contribuíram para universalidade do 

desenvolvimento social e cultural dos povos (ARAÚJOet al, 2017, p. 922)”. No final do 

século XVIII com a Revolução Industrial e a ascensão do capitalismo a tecnologia cresce de 

forma acelerada, na qual ficou conhecida como a Era Digital ou da Informação (RAMOS, 

2012).  

A cada ano que passa a tecnologia esta muito mais avançada, contribuindo assim, para 

o desenvolvimento da sociedade na saúde, economia, educação, cultura, lazer e outros. Por 

outro lado, esta evolução tecnológica também acarretou alguns malefícios, pois: 

 

Com advento da revolução verde na agricultura, aumentou o desemprego estrutural, 

obrigando trabalhadores do campo a migrarem para a cidade. A mão-de-obra 

assalariada substituída por máquinas abriu espaço para as desigualdades sociais nas 
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cidades, contribuindo para o aumento da pobreza em grande parte da população 

(ARAÚJO et al, 2017, p. 922). 

 

Apesar dos pontos positivos existentes com o avanço da tecnologia, é perceptível que 

esta pode levar o homem ao empobrecimento, por sua vez, buscam formas de adaptarem-se as 

tecnologias e a organização social, por isso, considera-se que tudo é tecnologia, e isto torna a 

sociedade atual cada vez mais tecnológica, até mesmo a educação, Weiler (2006, p.3) destaca: 

 

A importância de introduzir tais avanços no cotidiano educacional a que a criança 

pertence. Ou seja, o ambiente tem papel fundamental no desenvolvimento intelectual 

da criança, como exemplifica a teoria sociocultural de Vygotsky. 

 

As criações tecnológicas foram sendo aperfeiçoadas ao longo dos tempos, desde o 

surgimento do ábaco até a criação do computador para que se tenha um ensino e uma 

aprendizagem eficaz. Sendo assim, houve avanços tecnológicos significativos na Educação. 

 

1.2 AS TIC’s NA SALA DE AULA 

Os estudos sobre a utilização dos computadores na educação vêm desde a década de 

70 e continua a ser discutida na atualidade. Uma vez que vivemos numa sociedade digital, na 

qual as tecnologias são fundamentais e necessárias não apenas no ambiente educativo, mas 

também, no cotidiano das pessoas, por meio da globalização e pelo avanço tecnológico, 

fazendo com que esta reflexão continue a rodear o sistema educacional (REIS, SANTOS e 

TAVARES, 2012). 

A respeito das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) nas escolas, Polato 

(2009) discorre que é impossível viver sem a utilização das TICs a cada ano que passa. 

Mendes (2012, p. 17) cita que “o mundo de hoje apresenta desafios tão novos e imprevisíveis, 

que se faz necessário repensar o modo como educamos as futuras gerações”. 

Sendo assim as TIC’s favorece a aprendizagem e é considerado um dos recursos 

didáticos que trazem diversas possibilidades a educação. Segundo Silva, Lopes e Penetieri 

(2019, p.5): 

 

Trata-se de uma inovação pedagógica fundamentada no construtivismo 

sociointeracionista que, com os recursos da informática, levará o educador a ter 

muito mais oportunidade de compreender os processos mentais, os conceitos e as 

estratégias utilizadas pelo aluno e, com esse conhecimento, mediar e contribuir de 

maneira mais efetiva nesse processo de construção do conhecimento. O papel do 

educador está em orientar e mediar às situações de aprendizagem para que ocorra o 

compartilhamento e a aprendizagem colaborativa para que aconteça a apropriação 

que vai do social ao individual, como preconiza as ideias de Vygotsky.  
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Neste viés, as instituições de ensino precisam esta se reinventando, para assim 

acompanhar as transformações sociais, históricas, culturais e tecnológicas que a sociedade 

advém constantemente (MODROW e SILVA, 2013).Barbosa (2014, p. 27) corrobora que: 

 

O debate sobre os impactos sociais das TIC no sistema educacional não é recente e 

tem alimentado o fortalecimento de uma agenda para as políticas públicas no campo 

da educação. Inicialmente focados no provimento de infraestrutura de acesso, os 

programas de fomento ao uso das TIC no âmbito escolar têm como ponto de partida 

uma expectativa de profundas mudanças nas dinâmicas de ensino-aprendizagem – 

sobretudo na busca pela transformação das práticas pedagógicas e por um aumento 

do desempenho escolar. (BARBOSA, 2014, p.27). 

 

A utilização das TIC’s na sala de aula favorece para que os docentes tenham novas 

estratégias de ensino, proporcionando aos alunos uma aprendizagem transdisciplinar, uma vez 

que: 

 

Promove a interação entre o objeto (informação), o sujeito (educando) e os diversos 

campos do saber (disciplinas). Quanto mais é possível capturar, armazenar, 

organizar, pesquisar, recuperar e transmitir a informação, mas é necessário aprender 

“as múltiplas possibilidades trazidas pela complexidade” (PRETTO, 2001, p.109). 

 

Na sala de aula, o giz, o quadro e os livros, deixam de serem os únicos instrumentos 

didáticos que os docentes utilizam para ministrar as aulas, e surgi o DVD, TV, celulares, 

Datashow, computador, internet, softwares, tabletes, caixas de som, dentre outros recursos 

tecnológicos mais avançados que surgiram para mediarem o processo de ensino aprendizagem 

(RAMOS, 2012). Com isto, preparando o aluno para utilizar as TIC’s com autonomia, 

transformando as informações recolhidas em conhecimento adquiridos. 

 

1.3 DOCENTES VERSUS AS TECNOLOGIAS 

Por mais possibilidades que os avanços tecnológicos possam representar para a 

educação, ela por si só não traz benefícios, pois os seres humanos sempre serão os agentes 

transformadores e motivadores de tais processos. De acordo com Reis, Santos e Tavares 

(2012, p. 217) “O professor é considerado fator importante para assegurar a integração das 

novas tecnologias no currículo escolar”. 

Com a conjuntura atual da era da informação, necessita se que os docentes estejam 

preparados e dispostos para interagir com as ferramentas tecnológicas.  
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O professor ao introduzir o uso das TIC’s na aula ele pode solicitar aos alunos uma 

pesquisa sobre um determinado que esteja sendo trabalhado em sala. O assunto será 

estudado segundo informações que constam na web. Sendo que, a pesquisa provoca 

expectativas no aluno, ele terá a sua disposição um leque de informações através da 

pesquisa, nesse sentido o aluno passa a ser o coautor de sua aprendizagem. Em 

ambientes virtuais os alunos postam discussões, comentários, sobre um assunto, 

dividem ideias e as publicam, para que outras pessoas possam analisar e colocar suas 

opiniões. Assim, a aprendizagem se torna uma “bola de neve”4 , no sentido de que o 

conhecimento do aluno irá crescer além daquilo que o professor oportuniza 

enquanto conhecimento formal (CARVALHO e ORQUIZ, 2019, p.5). 

 

O paradigma tradicional objetivada em transmitir o conhecimento, na qual o aluno é 

tido como mero receptor e o docente foi quebrado com os avanços tecnológicos, como afirma 

Frizonet al (2015, p.10198): 

 

A postura do professor como o único detentor do saber já não tem mais espaço na 

sociedade contemporânea, faz-se necessário mudança de atitude, frente às 

exigências da sociedade atual, faz-se necessário uma nova forma de conceber o 

sistema educacional, de conceber os processos de ensino e de aprendizagem. 

 

Com isto, é preciso que os professores reflitam sobre as práticas pedagógicas e os 

recursos didáticos disponíveis para utilização na sala de aulas, para isto, é preciso que os 

docentes realizema formação continuada, tornando assim, mais significativo e eficaz a 

utilização das ferramentas tecnológicas para o processo de ensino aprendizagem. 

 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

A presente pesquisa pode ser caracterizada com uma abordagem quantitativa e 

qualitativa. A pesquisa qualitativa deve “conduzir o investigador à escolha de um problema 

particular a ser analisado em toda sua complexidade, através de métodos e técnicas 

quantitativas e vice-versa (DAFOLVO et al, p. 11, 2008)”.  

É também descrita como uma pesquisa exploratória, uma vez que foi elaborado um 

questionário na ferramenta digital Google Form, contendo 15 (quinze) questões, sendo onze 

(11) objetivas e quatro (04) discursivas, tal questionário foi aplicado a 18 (dezoito) docentes 

da rede pública de ensino estadual e municipal (Pendências e Macau-RN), referente ao 

conhecimento das TIC’s. 

Em seguida, a aplicação do questionário a fim de identificar as considerações dos 

pesquisados, cujos dados serão contabilizados em tabelas, gráficos e outras formas, seguida 

das analises acerca dos resultados encontrados na pesquisa. 

Para isso, recomenda-se a literatura especializada, dentre os autores específicos, 

destacar: ARAÚJO et al (2012); RAMOS (2012); VERASZTO(2008); WEILER (2006); 
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REIS, SANTOS e TAVARES (2012); REIS (2016); MODROW E SILVA (2013); MOVAN 

(2007); BARBOSA (2014); MENDES (2012); POLATO (2009); PRETTO (2001), dentre 

outros estudiosos que desenvolvem trabalhos nessa linha temática de pesquisa.  

Portanto a pesquisa tem como objeto de estudo os docentes da rede pública de ensino 

estadual e municipal (Pendências e Macau-RN), referente ao conhecimento das TIC’s. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Participaram da pesquisa 18 docentes das quais, um (01) ainda esta cursando 

pedagogia e os demais já concluíram a graduação, sendo que oito (08) possui especialização e 

dois (02) possui mestrado.Vagula (2019, p. 26) “acredita que a formação profissional é um 

processo de construção contínua e que se baseia nas ações cotidianas”. A mesma autora ainda 

relata que “o modelo do processo de formação e a reflexão constituem-se em suportes 

essenciais para que o professor exerça sua função com competência” (VAGULA, 2019, p. 

27).  

Quanto a sua formação inicial, dez (10) são pedagogos, dois (02) professores de 

biologia, dois (02) letras, sendo uma destas há que possui mais tempo de formação, desde 

1997, um (01) matemático, um (01) professor de geografia, formado em 2004 e uma (01) 

professora formada em letras inglês.  

Entre os docentes investidos há uma variedade nas modalidades de atuação, 50% do 

total trabalha nos anos finais do ensino fundamental, a educação infantil e os anos iniciais do 

ensino fundamental configuram cada um com um total de 27,8%, no ensino médio 

corresponde ao menor número da pesquisa equivalente a 16, 7%, é preciso descrever que 

alguns destes docentes atuam em mais de uma modalidade.   

Dos docentes averiguados 50% atuam na rede municipal de Pendências, 16,7% 

municipal de Macau e 33,3% da rede estadual. É necessário salienta que destes 

docentes/professores muitos atuam em mais de uma cidade das citadas em tal pesquisa tendo 

que se locomoveu diariamente entre as mesmas. 

Em relação ao tempo de experiência em sala de aula a maior diferença entre os 

docentes é de onze (11) anos, como podemos comprovar no gráfico, como também notamos 

que em sua maioria num total de 38,9% quantifica sua experiência profissional em menos de 

cinco (5) anos.  
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Gráfico 01: Tempo de experiência em sala de aula 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboradopelas autoras 

 

Vagula (2019, p.27) se utiliza de Altet (2001), para fazer uma ponderação à formação 

profissional de professores e descrever que “se a formação acadêmica inicia os professores em 

seu ofício, seu profissionalismo constitui-se progressivamente por suas experiências práticas e 

é por elas constituído”. Portanto podemos supor que ao longo do seu oficio o docente vai (re) 

construindo com as experiências o profissional de educação, ou seja, que o docente deve 

sempre está aberto às transformações naturais de sua profissão.  

   Quando questionados se a escola, a SME ou a DIREC já realizaram formações 

voltadas para utilização das TIC’s e se os mesmos participaram cinco (05) responderam que a 

escola havia ofertado este tipo de capacitação, porém, não participaram seis (06) responderam 

que nunca houve esse momento de formação sobre as TIC’s e sete (07) informaram que 

participaram de formações realizadas pela escola. “a formação continuada é urgente e 

necessária não meramente para desenvolver artefatos técnicos, mas, principalmente como 

espaço para o diálogo, a reflexão e troca de experiências” (SILVA e OLIVEIRA, 2014, p. 71).  

Quando se fala de formação continuada há um equívoco quase que generalizada, pois 

em sua grande maioria os profissionais da educação vislumbrar apenas cursos com cargas 

horarias como formação, porém é preciso fazer uma reflexão cuidadosa a esse respeito.  

 

Pela participação e gestão do trabalho escolar, os professores podem aprender várias 

coisas: tomar decisões coletivamente, formular o projeto pedagógico, dividir com os 

colegas as preocupações, desenvolver o espírito de solidariedade, assumir 

coletivamente a responsabilidade pela escola, investir no seu desenvolvimento 

profissional. Mas, principalmente aprendem sua profissão. É claro que os 

professores desenvolvem sua profissionalidade primeiro no curso de formação 

inicial, na sua história pessoal como aluno, nos estágios, etc. Mas é imprescindível 

ter-se clareza hoje de que os professores aprendem muito compartilhando sua 

profissão, seus problemas, no contexto de trabalho.(LIBÂNEO, 2004, p. 34-35).  
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Libâneo ainda relata que é durante a prática profissional que, de fato, o professor 

determina o nível de sua profissão. E que esta é hoje a ideia chave para o conceito de 

formação continuada. Assim segundo o autor coloca a escola como espaço de aprendizagem 

da profissão docente significa perceber que é na escola que o professor desenvolve saberes e 

as competências do lecionar, mediante um processo ao mesmo tempo individual e coletivo.  

Podemos fazer referência a um dos entrevistados da nossa pesquisa sobre o aprender 

coletivamente como também desmontar a necessidade de tais formações, seja, elas formais ou 

informais.  O mesmo relata que: 

 

Acho importante, porém, só utilizo essas ferramentas com o auxilio de alguém na sala, pois, não sei mexer 

muito, mas, os alunos interagem e participam da aula [...] (Prof. 01). 

 

O contexto a que se pronuncia o referido professor (a) é sobre a importância das TIC´s 

em sua didática em sala, assim podemos notar que ainda sem domina tais ferramentas, o 

mesmo (a) não abrir mão de utiliza-las, como também nos permite relembrar a afirmação de 

Libâneo ao descrever que na ação individual e coletivo no espaço profissional que ocorrer o 

aprender do docente.  

Quando indagados se as formações realizadas por tais órgãos foram suficientes para 

que os mesmos pudessem utilizar as TIC´s em suas práticas pedagógicas em sala de aula, 

62,5% responderam que estas formações contribuem parcialmente para tal prática pedagógica, 

já os 37,5% afirmaram que não foram suficientes. Fato este que alerta para capacitações, mas 

direcionadas, é preciso que identifiquem primeiro as necessidades para assim, ofertar algo que 

supra as lacunas em abertos seja, elas técnicas,estratégicas e/ou profissionais. 

Os números da pesquisa apontam que as escolas que os sujeitos envolvidos na pesquisa 

trabalham dispõem de espaços físicos midiáticos, sendo que pouco mais de 61% indicam a presença de 

sala de leitura, 44,4% laboratório de informática, 5,6% laboratório de ciências naturais e matemática, 

16,7% correspondem à sala de mídias e 5,6% indicaram que em suas escolas de atuação não existem 

espaços específicos para tal propósito, no entanto há escola que possuem equipamentos de mídias, 

então os docentes os utilizam em sala de aula.  

É importante registrar que há escolas onde existem vários espaços definidos como midiáticos 

tais como laboratórios de informática, laboratório de ciências naturais e matemática, sala de leitura, 

sala de mídias dentre outros. “Apesar de toda a cobrança os professores não podem deixar que a 

qualidade do ensino sofra com isso sendo preciso lutar para conseguir se estabelecer como um 

profissional de qualidade e capaz” (SILVA e OLIVEIRA, 2014,p. 72).   
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Nesta perspectiva é indispensável fazemos uma critica reflexiva a argumentação das 

autoras acima, visto que o espaço onde ocorrer o processo de ensino aprendizagem influenciar 

sim diretamente o desempenho do docente quanto o desenvolvimento do aluno, seja positivo 

ou negativamente, o docente não pode e nem deve ser o único responsável pela deficiência no 

intelecto do aluno, é preciso consideramos os espaços físicos e recursos ofertados pela escola.  

A maioria das escolas publica são totalmente inadequadas, com prédios em decadência 

estrutural, sem móveis como cadeiras, mesas, ventiladores, quadro, materiais de expediente, é 

do conhecimento popular (censo comum) como também dos órgãos da área que muitos 

professores recorrem a seus próprios dividendos para poder executar suas aulas, pagando 

matérias pedagógicos. Nesta realidade o docente,o discente e a qualidade do ensino sofrem 

sim com tal decadência publica.   

No mesmo viés do tocante aos espaços mídiaticos foi interrogado quais os mais 

utilizados na prática pedagógica, a sala de leitura foi  mais citados pelos os docentes seguida 

pelo laboratório de informática.  

 

Gráfico 02 - TIC´s disponíveis nas escolas 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Dos materiais de apoio didático ográfico 02 comprova que o Datashow e o 

computador e/ou notbook e a caixa de som foram os equipamentos (TIC´s) mais citados pelos 

docentes, seguidos do DVD e TV que se encontram disponíveis nas escolas que os mesmos 

trabalham.  

Segundo a grande maioria de tais profissionais o Datashow é dispara como sendo o 

equipamento mais utilizado em sua prática pedagógica, ou seja, a TIC com maior frequência 

presente no processo de ensino aprendizagem é o Datashow, que pode ser utilizado em 

diversas alternativas pedagógicas, como para assistir filmes, documentários, slides (aulas 

dialogadas), exposições de imagens, vídeos e outros.  
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Na sequência e com igual presença configuram a caixa de som, DVD, TV, computador 

dentre outros. 

 

O contexto tecnológico atual tem potencia para provocar mudanças profundas no 

fazer docente, levando esses profissionais a repensar sua prática em face das novas 

gerações que chegam ás Instituições de Ensino Superior (IES) muito mais efeitas ás 

novas tecnologias, sendo que essas propiciam processos comunicacionais 

diferenciados, oferendo inclusive oportunidades para desenvolver competências 

diversas na formação do estudante (REIS, 2016, p. 35). 

 

Corroborando com esta perspectiva todos os docentes afirmam fazerem uso das TIC´s 

na sua prática pedagógica, uns com maior frequência do que outros. Em números isso se 

apresenta da seguinte maneira 55,6% utilizam com frequência as TIC´s, já os 44,4% 

raramente faz uso das mesmas. Isto indica que ainda há a necessidade de formações (na área 

dasTIC´s) direcionadas a este publico, levando em conta que uma aprendizagem significativa 

deve representar a realidade do educando em várias vertentes, para tanto o professor deve 

buscar novas e diversas metodologias ou até mesmos repagina as “antigas”. 

Todos os docentes carecem acompanhar os avanços tecnológicos a fim decriar 

alternativas para utiliza-los com seu publico e assim mantém um dialogo permanente com o 

mesmo, que estar cada vez, mais conectado a estes avanços tecnológicos. Pois como afirma 

REIS (2016, p, 32) “Com as tecnologias, as linguagens também foram alteradas”.  

A internet é um dispositivo facilitador em praticamente todas as áreas sociais ou não, 

seja ela econômica, cultural, médica, tecnológica, politica, educacional e demais áreas, a 

internet é uma ferramenta presente por todo o mundo, responsável por diminuir distâncias e 

aproximas e/ou afasta civilizações. “O desenvolvimento da informática e o surgimento da 

Internet contribuíram para a disseminação para as novas tecnologias baseadas na informação e 

na comunicação em nível mundial”. (REIS, 2016 p. 44). 

 

Gráfico 03 - Internet Disponível nas escolas e a utilização no processo didático 

 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 
5,6% 
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Neste sentido foi perguntado aos docentes se suas escolas de atuação disponibilizavam 

internet e se o mesmo a utilizam como ferramenta didática no processo de ensino 

aprendizagem. Nográfico 03 podemos analisar que a grande maioria afirma que sim e que 

fazem uso deste recurso em sala, porém uma parte importante alerta para uma possível falta 

de domínio de tal TIC’s, já que mesmo dispondo dela não a inseri no seu trabalho, que 

provavelmente contribuiria bastante no desenvolvimento intelectual do educando. 

“Precisamos, em consequência, estabelecer pontes efetivas entre educadores e meios de 

comunicação” (MORAN, 2007, p. 163). 

Infelizmente ainda há instituições de ensino que não possuem acesso direto a internet, 

fato que pode indiretamente tolher o fazer pedagógico do docente, seja em sala de aula ou em 

pesquisa de trabalho pedagógico. 

 

O uso das tecnologias digitais, no contexto escolar, passa a ser uma possibilidade de 

integrar, de contextualizar os conteúdos escolares, de modo que o aluno perceba as 

ligações, as relações, as conexões existentes entre um conteúdo e outro, incidindo na 

produção do conhecimento (FRIZON et al, 2015, p.10192) 
 

 O docente deve sempre ambicionar realizar aulas atrativas e despertar nos alunos a 

curiosidade em buscar mais conhecimento do que é ofertado em sala de aulas, para tanto é 

preciso planejar aulas dinâmicas, recreativas e diferenciadas com elementos que possam 

motivar a turma em participar ativamente das aulas com indagações, questionamentos 

procurando desenhar um ambiente propício à construção do ensino aprendizagem de fato e 

não apenas que os indivíduos reproduzam o que ouvem, mas, sim que sejam seres críticos e 

reflexivos. 

 

Gráfico 04: As TIC´s versus Fazer Pedagógico 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Nesta perspectiva foi questionado aos docentes participantes da presente pesquisa qual 

era a sua relação com as TIC´s durante o seu fazer pedagógico, os resultados esquematizado 
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no gráfico04, evidenciar numericamente como os docentes veem essa relação, 61,1% indicam 

que é regular, 27,8% bom é apenas 11,1% asseguram como ótima.  

Estes números comprovam que o órgãoestadual e os municipais a que estes docentes 

pertencem, precisam investigar as deficiências na utilização das TIC´s e consequentemente 

tentar aniquila-las por meio de capacitações adequadas na área como um todo.   

Neste tocante os autores acimas descrevem que á formação de professores para o uso 

das tecnologias digitais, de modo a contribuir nos processos de produção do conhecimento e 

no desenvolvimento intelectual e cultural dos alunos. Entendemos que o movimento da 

formação inicial voltado para o uso das tecnologias digitais deve ter prosseguimento com a 

formação continuada, uma vez que as tecnologias estão em constante avanço (FRIZON et al, 

2015, p.10193). 

 Atualmente as TIC´s, configuram-se como sendo objeto de vários estudos como 

também a relação que é ou estabelecida pelos agentes da educação com esta proveitosa 

ferramenta didática, a nosso ver as mesmas (TIC´s) se colocam como uma engrenagem 

propulsora que detém a alavanca a qualidade do processo de ensino aprendizagem, assim 

listamos a baixo alguns argumentos dos nossos docentes investigando sobre a TIC´s, a saber:  

 

Elas devem ser um dos instrumentos para a construção do conhecimento. No mundo de hoje, as tecnologias são 

indispensáveis na educação das crianças. Eles ‘vivem’ a tecnologias mais que os adultos e é impressionante 

como dominam (Prof. 02). 

 

As TIC’s são alternativas para dinamizar as aulas, fugindo dos moldes tradicionais como o quadro e ainda 

permite trabalhar os conteúdos de maneira mais interativa, lúdica e engajada ao modo de vida conectada dos 

discentes! (Prof. 04). 

 

Fundamental, contudo, necessita de maior infraestrutura e investimento por parte do estado para realmente ser 

profícuo, além de cursos de capacitação específica (Prof. 07). 

 

 É de grande importância para nossa aprendizagem e dos alunos.(Prof. 08). 

 

São ferramentas muito úteis e diversas, além de serem abrangentes e mais lúdicas, e “próximas” da realidade 

do aluno (quando existentes e usadas). Assim, apontamos que as TIC´s auxiliam muito a prática do docente e 

estimula mais o aprendizado do aluno!!!(Prof. 12). 

 

A sua importância se revela no próprio cotidiano do aluno, quando este, já chega em sala de aula com muita 

informação, cabendo a nós professores, mediar e orientar de uma maneira que chegue no contexto da 

aprendizagem em sala de aula(Prof. 15). 
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São ferramentas de importante utilidade no aprendizado que visam facilitar o entendimento dos conteúdos 

abordados (Prof. 16). 

 

 Ora postasàs referidas colocações dos docentes acima, representar bem parte do que 

foi discutido no presente trabalho, observamos que há diferentes olhares e considerações a 

respeito das TIC´s, que se complementam entre si, pois mesmos entre linhas ou 

explicitamente são denominada como ferramenta importante e facilitadora no seu fazer 

docente quanto na aprendizagem dos discentes.  Pensamentos que confabulam com Moran 

(2007):  

 

As tecnologias são pontes que abrem a sala de aula para o mundo, que representam, 

medeiam o nosso conhecimento do mundo. São diferentes formas de representação 

da realidade, de forma mais abstrata ou concreta, mais estática ou dinâmica, mais 

linear ou paralela, mas todas elas, combinadas, integradas, possibilitam uma melhor 

apreensão da realidade e o desenvolvimento de todas as potencialidades do 

educando, dos diferentes tipos de Inteligências, habilidade e atitudes (MORAN, 

2007, p. 164).   

 

Também ficou registrada a necessidade de mais e maiores investimentos, seja em 

capacitações e/ou equipamentos que promovaminovações firmes no processo didático 

pedagógico. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Perante toda exposição tracejada no presente trabalho a respeito da Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC’s), por meio do qual foi retratado com o auxilio de vários 

pesquisadores da área, a importância das TIC’se a sua influênciano fazer docente. 

Com isto, conclui-se que as TIC’ssãorecursoscada vez mais presentes no processo de 

ensino aprendizagem, buscando desenvolver e ampliar o intelecto educacional, cultural e 

tecnológico de alunos e professores, que utilizam este recurso didático como instrumento de 

trabalho e conhecimento.  

Sendo assim, o objetivo proposto foi alcançado, uma vez que durante a escrita do 

trabalho, foi discutido sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação e sobre a sua 

influência nas práticas pedagógicas pelos docentes da rede pública de ensino estadual e 

municipal de Pendências e Macau-RN. 

Diante deste estudo comprovamos que os dezoitos (18) docentes participantes da 

pesquisa,apesar de alguns não se considerarem preparados para a utilização das TIC’s, os 

mesmos, introduzem estas ferramentas nas suas aulas.  
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Após analisarmos os dados, comprovamos que é de grande importância que o 

docente determine o significado das TIC’s frente a sua prática pedagógica. Porém, como em 

toda pesquisa, requer mais investigações, para que as possíveis lacunas deixadas pelo presente 

trabalho possam ser complementadas por pesquisadores da área e as falhas encontradas sejam 

trabalhadas e supridas em edições posteriores. 

Porém, necessita-se que os profissionais estejam capacitados para utilizar este recurso, 

bem como refletir sobre as TIC’s junto ao processo de ensino e aprendizagem. Portanto, 

sugerimos aos professores e escolas da rede municipal e estadual de ensino que façam uma 

avaliação reflexiva quanto à utilização das TIC’s nas práticas pedagógicastornando as aulas, 

mais atrativas e participativas, despertando o interesse e motivando os alunos, a aguçar suas 

capacidades, principalmente quando os alunos são posto a pensar praticando, neste caso, 

utilizando as TIC’s provocando uma intensa interação entre os sujeitos e os objetos.  

Portanto, a presente investigação contribuiu significativamente coma nossa formação 

enquanto futuras professoras pedagogas, uma vez que as TIC’s farão parte das nossas práticas 

pedagógicas. 
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Área Temática 07: Tecnologias Sociais, Tecnologias Educacionais e Assistivas e Tecnologia da Informação 

 

Modalidade: Artigo Científico 

 

Resumo 

Os resíduos sólidos eletrônicos são um dos grandes problemas ambientais da atualidade,altamente 

poluentes devido à inúmera quantia de elementos perigosos em sua composição. Escolas, têm papel 

fundamental de disseminar informações e transmitir conhecimentos relativos ao meio ambiente. 

Diante disto, observou-se a necessidade de realizar um estudo que de modo geral objetiva diagnosticar 

como é feita a coleta e o descarte dos resíduos sólidos tecnológicos no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) - Campus Abaetetuba. E, de modo específico, objetiva: 

Conscientizar a comunidade escolar a respeito dos riscos que o descarte irregular do lixo eletrônico 

oferece a saúde e ao meio ambiente; evidenciar a necessidade de ensinar a comunidade escolar a fazer 

o uso adequando das tecnologias e a dar o destino adequado aos equipamentos eletrônicos que se 

tornam obsoletos. Para tanto, a presente pesquisa utilizou-se de dados qualitativos, obtidos a partir de: 

a) pesquisa bibliográfica elaborada a partir de materias já publicados decorrentes de outras pesquisas 

de diferentes autores; e de b) levantamento in loco com observação e interrogação direta da direção 

geral do campus e servidor específico buscando informações acerca do problema estudado. O instituto 

Federal do Pará (campus Abaetetuba) possui um sistema de coleta seletiva em parceria com o poder 

público municipal, mas não faz a coleta dos resíduos equipamentos eletrônicos e não dá a eles a 

destinação adequada. Apesar do que determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos, sobre 

logística reversa, a grande maioria das empresas ainda não está propensa a receber a sucata eletrônica 

proveniente dos produtos que fabricou, o que as impede de reaproveitar materiais em outros 

equipamentos, reduzindo os custos do processo de produção. Se observa uma grande deficiência em 

todas as esferas da sociedade quando se trata de destinação adequada de resíduos sólidos.  

 
Palavras-Chave: Tecnologia, resíduos eletrônicos, educação ambiental. 

Abstract 

Electronic solid waste is one of the major environmental problems of today, is highly polluting due to 

the numerous amount of hazardous elements in its composition. Thus, schools have a fundamental role 

to disseminate information and transmit knowledge related to the environment. Given this, it was 

noted the need to conduct a study that generally aims to diagnose how is the collection and disposal of 

solid waste technology at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Pará (IFPA) - 

Campus Abaetetuba. Specifically, it aims to: Raise awareness among the school community about the 

risks that irregular disposal of e-waste offers to health and the environment; highlight the need to teach 

the school community how to make appropriate use of technology and to make the appropriate use of 
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obsolete electronic equipment. To this end, the present research used qualitative data, obtained from: 

a) bibliographic research elaborated from previously published materials resulting from other research 

by different authors; and b) on-site survey with direct observation and interrogation of the campus 

general direction and specific server seeking information about the problem studied. The Federal 

Institute of Pará (Abaetetuba campus) has a selective collection system in partnership with the 

municipal government, but does not collect waste electronic equipment and does not give them proper 

disposal. Despite what the National Solid Waste Policy dictates about reverse logistics, the vast 

majority of companies are not yet prone to receive electronic scrap from the products they 

manufacture, which prevents them from reusing materials in other equipment, thus reducing the costs 

of recycling. production process. What is observed is a major deficiency in all spheres of society when 

it comes to the proper disposal of solid waste. 

 

Key-works: Technology, electronic waste, environmental education. 

 

1. Introdução 

A história da humanidade é marcada por grandes transformações no que diz respeito 

ao modo de vida do homem. À medida que as atividades humanas se desenvolvem e crescem, 

se tornam crescentes também o domínio e as transformações da natureza (RIBEIRO & 

MORELLI, 2009).  

A primeira grande mudança no modo de vida humano, até então marcado 

principalmente pelas atividades de subsistência, foi o desenvolvimento da agricultura, cuja 

expansão unida ao aumento populacional contribuiu para as primeiras mudanças na natureza 

com os desmatamentos, realizados não somente para a obtenção de terras cultiváveis como 

também para a utilização de árvores como combustível (JUNQUEIRA, 2002). Outra grande 

mudança ocorreu entre os séculos XVI e XVII com o desenvolvimento da manufatura, 

provocando mudanças significativas sob todos os aspectos nas relações sociais e de trabalho 

(MORANDI & GIL, 2000).  

A Revolução Industrial do século XVIII pode ser compreendida como uma primeira 

ampla organização espacial interligando as regiões do mundo. O aumento da escala produtiva 

tem sido um importante fator que estimula a exploração dos recursos naturais, elevando a 

quantidade de resíduos gerados. Desde o início da Revolução Industrial as tecnologias da 

comunicação passam por uma constante e ininterrupta evolução. Entretanto segundo Borges 

& Tachibana (2005), já na primeira metade do século XX, foi possível constatar novas provas 

do eventual dano em grande escala que as novas tecnologias poderiam causar ao meio 

ambiente. Ainda segundo os autores, o modo como a produção e o consumo estão sendo 

administrados desde então exige recursos e gera resíduos, ambos em quantidades 

consideráveis, que estão ameaçando a capacidade de suporte do próprio planeta. 

O tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos urbanos sempre foi uma 

preocupação das autoridades ligadas à área de saneamento ambiental (JUNKES, 2002), dada 
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as consequências que os resíduos podem ter sobre a saúde humana e sobre o ambiente. 

Contudo, segundo Silvaet al. (2004) a preocupação com os problemas ambientais só emergiu 

na segunda metade do século XX, a partir de questionamentos e debates em fóruns mundiais. 

Assim, presentes em todos os estágios das atividades humanas, os resíduos variam em 

função das práticas de consumo e dos métodos de produção (RIBEIRO & MORELLI, 2009). 

A composição dos resíduos sólidos é bem diversificada, estando diretamente relacionada com 

o nível socioeconômico de seu gerador (STEINER, 2010).  

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólido (PNRS) de 05 de agosto de 

2010, resíduos sólidos são considerados materiais, substâncias, objetos ou bens descartados 

resultantes de atividades humanas em sociedade. Os resíduos podem ser classificados 

segundo: sua natureza física (seco e molhado); sua composição química (matéria orgânica e 

inorgânica); os riscos potenciais ao meio ambiente; e, quanto sua origem (ZANTA & 

FERREIRA, 2003). 

Os resíduos sólidos eletrônicos são um dos grandes problemas ambientais da 

atualidade, são altamente poluentes devido à inúmera quantia de elementos perigosos em sua 

composição. Este tipo de resíduo provoca um desequilíbrio que ameaça a sobrevivência das 

espécies sobre a face terra. Neste sentido, na mesma velocidade com que os equipamentos 

eletrônicos são produzidos, eles também se tornam obsoletos e são descartados, na maioria 

das vezes, sem nenhum cuidado com o meio ambiente.  

Deste modo, crescem de forma significativa os questionamentos de como realizar 

mudanças significativas que auxiliem na preservação e renovação do meio ambiente. Assim 

escolas, portanto, têm papel fundamental de disseminar informações e transmitir 

conhecimentos relativos ao meio ambiente, ao passo que formarão jovens com pensamento 

crítico e consciente, que levarão os conhecimentos adquiridos para sua casa e seu bairro, 

propondo ideias e soluções que auxiliarão no desenvolvimento sustentável e na mitigação dos 

danos causados ao meio ambiente (MELLO, 2017; MAGALHÃES et al., 2018). 

Diante disto, observou-se a necessidade de realizar um estudo que de mono geral 

objetiva diagnosticar como é feita a coleta e o descarte dos resíduos sólidos tecnológicos no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) - Campus Abaetetuba. E, 

de modo específico, objetiva: Conscientizar a comunidade escolar a respeito dos riscos que o 

descarte irregular do lixo eletrônico oferece a saúde e ao meio ambiente; evidenciar a 

necessidade de ensinar a comunidade escolar a fazer o uso adequando das tecnologias e a dar 

o destino adequado aos equipamentos eletrônicos que se tornam obsoletos.  
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2. Resíduos Sólidos Tecnológicos 

O que se conhece por resíduos sólidos tecnológicos, ou resíduos sólidos eletrônicos, ou 

lixo eletrônico, ou ainda e-lixo (e-waste em inglês), são aparelhos ou materiais obsoletos 

gerados pela atividade humanas ou artigos eletrônicos que não podem mais ser 

reaproveitados. Resíduo eletrônico é definido como todos os resíduos resultantes da rápida 

obsolescência de equipamentos eletroeletrônicos. Os principais eletroeletrônicos são: 

computadores, telefones celulares, câmeras digitais, MP3 player, geladeiras, micro-ondas, 

CDs, DVDs, microchips, baterias e pilhas, além de todo o material e peças que os compõem 

que descartados inadequadamente podem poluir o planeta. Estes, equipamentos são 

produzidos com substâncias nocivas, a união destas com recursos é feita com a finalidade de 

fornecer algumas propriedades ao produto, como resistência ao fogo. Assim, estes produtos 

quando descartados de forma incorreta em locais inapropriados como lixões e perto de lençóis 

freáticos tornam-se problemas ainda maiores. (FERREIRA E FERREIRA, 2008; SMAAL 

2009; FAVERA, 2008). 

Para Lima et al. (2008), os resíduos eletrônicos apresentam características particulares 

quando comparados aos resíduos comuns. Trata-se de um lixo volumoso, que ocupa um 

espaço físico maior do que os resíduos comuns.  

Todos os resíduos eletrônicos descartados de maneira incorreta, ou seja, que não sofrem 

tratamento adequado, tendem a trazer danos à saúde humana (DALLA FAVERA, 2008; 

VELOSO 2013). Tais danos podem advir de duas formas:  

a) Direta: quando os catadores se expõem diretamente aos resíduos nos lixões a céu 

aberto, onde podem se contaminar por substâncias químicas perigosas que compõe 

esses resíduos.   

b) Indireta: quando ocorre a contaminação de lençóis freáticos pelas substâncias 

químicas presentes nos eletrônicos ou pela contaminação do ar através da 

incineração desse tipo de resíduo.  

Substâncias como mercúrio, cádmio, arsênio, chumbo contaminam plantas e animais 

por meio da água. Consequentemente é possível que a ingestão dos alimentos contaminados 

intoxique seres humanos trazendo prejuízo a saúde, visto que ao longo da cadeia alimentar, 

substâncias tóxicas e não biodegradáveis vão se acumulam nos seres vivos e conforme os 

níveis tróficos vão aumentando, ocorre o processo chamado de bioacumulação ou 

magnificação trófica que é a elevada concentração dessas substâncias no organismo dos seres 

vivos. (MOREIRA, 2007; NEVES, 2015). O quadro 01 ilustra as implicações dessa exposição 

do corpo humano a tais substâncias, vai desde simples dores de cabeça e vomito até 
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complicações mais graves, como comprometimento dos sistemas nervoso e sanguinho como 

também o surgimento de cânceres (DALLA FAVERA, 2008).  

Segundo Dalla Favera (2008), um outro processo que pões em risco a saúde humana é a 

incineração desse tipo de resíduo, visto que queima de cloretos halogenados e brometos 

(usados como retardantes de chamas em plásticos) formam dióxidos e furamos componentes 

altamente tóxicos que são levados pelos ventos e atingem as comunidades que habitam as 

regiões próximas aos depósitos de lixo. 

 

3. Metodologia 

A presente pesquisa utilizou-se de dados qualitativos, obtidos a partir de: a) revisão 

bibliográfica elaborada a partir de materiais já publicados decorrentes de outras pesquisas de 

diferentes autores; e de b) levantamento in loco com observação e interrogação direta da 

direção geral do campus e o Chefe do Setor administrativo e de Patrimônio, buscando 

informações acerca do problema estudado (GIL, 2010; SEVERINO, 2007). 

Com base em Cruz Neto (2002), as entrevistas realizadas classificam-se como 

entrevistas estruturadas, pois utilizou-se de formulário disponível no Apêndice I, com o qual 

se buscou informações sobre a gestão de resíduos de equipamentos eletrônicos no IFPA – 

Campus Abaetetuba.  

4. Resultados/Discussões 

A partir das entrevistas realizadas com Chefe do Setor de Almoxarifado e Patrimônio 

e com a Diretora Geral do IFPA (Campus Abaetetuba), foi possível diagnosticar a realidade 

da instituição com relação aos resíduos eletrônicos. 

A lei municipal n° 288, de 14 de dezembro de 2009 que institui a Política Municipal 

de Meio Ambiente, prevê em Art. 7º que tanto a propriedade privada quanto a pública devem 

cumprir sua função social em harmonia com a defesa do meio ambiente, respeitado o que 

dispõe a Constituição Federal sobre o direito de propriedade. Com base nisto, perguntou-se 

aos entrevistados se no Instituto Federal do Pará (Campus Abaetetuba), existe uma política 

ambiental bem estruturada e bem executada. Ambos relataram que há a política ambiental 

interna. Segundo a diretora geral: “a instituição conta com uma comissão interna que estrutura 

práticas e políticas juntamente aos servidores do IFPA – Campus Abaetetuba”. Ressalta-se 

neste aspecto o que prevê a lei n° 11.892, sancionada em 29 de dezembro de 2008, pelo então 

presidente Luís Inácio Lula da Silva, que Institui a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia do 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1481 

Pará, em seu art. 6° prevê que os Institutos Federais têm como uma de suas finalidades e 

características promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias 

sociais, notadamente voltadas à preservação do meio ambiente. 

Buscou-se saber se a instituição possuía um sistema de coleta seletiva de resíduos 

sólidos. E constatou-se que há esse sistema na instituição como relatou a diretora geral do 

campus: “atualmente a instituição conta com a parceria da prefeitura municipal de Abaetetuba 

para a coleta do lixo doméstico sendo que tem recipiente que acumula para a retirada em dias 

específicos”. Diante desta parceria desenvolvida com a prefeitura local destaca-se o que prevê 

a Lei municipal nº 284 de 20 de novembro 2009, que dispõe sobre a coleta seletiva e triagem 

do lixo no município de Abaetetuba, em seu Art. 1º versa que fica instituída no âmbito do 

Município de Abaetetuba, a obrigatoriedade da Coleta Seletiva e Triagem do Lixo e no Art. 

4° alínea V exalta-se a obrigatoriedade de lixeiras de Reciclagem, em todas as instituições de 

ensino da cidade de Abaetetuba (públicas e privadas). Neste sentido, a Lei nº. 064/1967 que 

cria o Serviço de Coleta de Lixo (S.C.L.) da cidade de Abaetetuba e dá outras providências, 

em seu Art. 1 º determina que fica o Poder Executivo autorizado a criar o Serviço de Coleta 

de Lixo, na cidade de Abaetetuba. 

A coleta seletiva identificada no IFPA (Campus Abaetetuba) é apenas de resíduos 

sólidos como papel, metal, plástico e orgânico. Assim buscou verificar qual a finalidade dada 

aos resíduos eletrônicos produzidos no instituto. O chefe do Setor Administrativo e de 

Patrimônio relatou que os equipamentos são doados para entidades beneficentes, já a Diretora 

Geral do campus informou que não é dada de nenhuma destinação a esses tipos de resíduos, a 

mesma ressaltou que não há nenhuma política em relação a isso e reconheceu a necessidade 

de restituir tal ação. Aqui é importante ressaltar a diferença nas informações cedidas, o que 

permite dizer, levando em consideração também o que foi observado in loco,que o Instituto 

Federal do Pará (campus Abaetetuba) não dá a destinação adequada aos resíduos de 

equipamentos eletrônicos e que o poder público municipal não oferece o suporte necessário 

com prevê a Lei nº 284/2009 em seu Art. 8º que município, como solução alternativa, poderá 

firmar convênios ou contratos com empresas especializadas no ramo de reciclagens de 

produtos de natureza tóxica, para que estes tenham destinação apropriada e livre riscos à 

população. Desta forma também, não ocorre a logística reversa prevista na Política Nacional 

de Resíduos Sólidos. 

Buscou-se saber se já houve na instituição um ponto de coleta de resíduos eletrônicos 

e se houve por que não existe mais e o que era feito com o material arrecadado. O chefe do 
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Setor Administrativo e de Patrimônio disse não lembrar e a Diretora Geral respondeu que não 

há registros de tal situação na instituição. 

Por último perguntou-se aos entrevistados como é feita a conscientização da 

comunidade escolar a respeito dos riscos que o descarte irregular dos resíduos eletrônicos 

oferece a saúde e ao meio ambiente. A diretora geral do campus informou que ainda não 

existe uma conscientização, no entanto o chefe do Setor Administrativo e de Patrimônio 

relatou que a conscientização é feita através de publicações na rádio local e rádio do campus e 

através de eventos previstos no calendário acadêmico. Percebe-se pelos relatos dos 

entrevistados que o IFPA (Campus Abaetetuba) não está em sintonia com as práticas 

educativas voltadas a conscientização da comunidade escolar sobre o questionamento feito. A 

educação ambiental é feita de forma fragmentada e não de forma unificada. Desta maneira, 

segundo Cavalheiro (2008) a Educação Ambiental é o meio para conseguir a consciência 

ecológica que a sociedade precisa e, como consequência, garantir o uso racional dos recursos 

naturais. Assim as instituições de ensino têm papel fundamental de disseminar informações e 

transmitir conhecimentos relativos ao meio ambiente, ao passo que formarão jovens com 

pensamento crítico e consciente, que levarão os conhecimentos adquiridos para sua casa e seu 

bairro, propondo ideias e soluções que auxiliarão no desenvolvimento sustentável e na 

mitigação dos danos causados ao meio ambiente (MELLO, 2017; MAGALHÃES et al., 

2018). 

 

5. Considerações Finais 

A revolução industrial trouxe grandes mudanças no modo de vida humano. A medida 

que o homem avança na corrida do desenvolvimento, ele também amplia sua capacidade de 

destruir a natureza. Desde o início da Revolução Industrial as tecnologias da comunicação 

passam por uma constante e ininterrupta evolução o que faz com que os equipamentos 

eletrônicos se tornem obsoletos cada vez mais rápido, gerando uma grande quantidade de 

resíduos que se tornaram um dos maiores problemas ambientais da atualidade. 

Nesse processo de industrialização e avanços tecnológicos a escola também passou e 

passa por transformações. Chamar a tenção da comunidade escolar para o problema do lixo 

eletrônico é um importante passo para demostrar que a tecnologia assim como contribui para 

o desenvolvimento da humanidade, também contribui para a degradação do planeta. Mas do 

que ensinar alunos e professores a utilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação a 

favor do ensino, também é necessário ensiná-los a dar o destino adequando a essas 

tecnologias quando não sevem mais para uso.  
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O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – campus Abaetetuba 

ainda não possui uma política ambiental bem estruturada e bem executada. A educação 

ambiental e feita de forma fragmentada o que acaba não surtindo efeito. Os resíduos 

eletrônicos são um problema ainda sem solução na instituição.  

Apesar do que determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos, sobre logística 

reversa, a grande maioria das empresas ainda não está propensa a receber a sucata eletrônica 

proveniente dos produtos que fabricou, o que as impede de reaproveitar materiais em outros 

equipamentos, reduzindo os custos do processo de produção. O que se observa é uma grande 

deficiência em todas as esferas da sociedade quando se trata de destinação adequada de 

resíduos sólidos.  

Diante da realidade de um planeta que sofre com a constante degradação do meio 

ambiente decorrente das diversas atividades humanas e de um cenário nacional marcado por 

grandes discursões a respeito do cuidado com patrimônio natural brasileiro, torna-se ainda 

mais urgente e necessário fomentar nas pessoas, a iniciar pela comunidade escolar,  a 

importância para preservação da natureza, buscando torna-las ecologicamente instruídas e 

capazes de contribuir para a construção de um futuro sustentável. 
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Resumo 

A Amazônia brasileira, concentra a maior parte dos recursos hídricos do país. Porém, a Região Norte 

ainda encontra-se no ranking do mais elevado indicador de ausência de saneamento básico. Esse 

paradoxo é muito visível na região, cercada por rios, mas carente de redes abastecimento de água em 

várias localidades, principalmente nas periferias e comunidades ribeirinhas. No intuito de trazer a 

contribuição das tecnologias sociais na solução da carência de água potável, o objetivo deste artigo é 

apresentar um estudo de caso acerca do protótipo de um banco para filtração de água fluvial, em três 

estágios, a partir de cerâmica extrativada e carvão ativado de caroço de açaí. Os testes apresentados 

com a água filtrada no protótipo, evidenciaram a eficiência do carvão ativado produzido a partir do 

caroço de açaí, comprovada através das análises bacteriológicas, com significativa redução de bactéria 

Escherichia coli e a coliformes totais com relação à agua colida originalmente no rio, resultados estes 

condizentes com os parâmetros recomendados pelo Ministério da Saúde. 
 

Palavras-Chave: Filtro sustentável, inovação frugal, transferência de tecnologia. 

 
Abstract 

The Brazilian Amazon, concentrates most of the country's water resources. However, the North 

Region is still in the ranking of the highest indicator of the lack of basic sanitation. This paradox is 

very visible in the region, surrounded by rivers, but it lacks water supply networks in several locations, 

mainly in the peripheries and riverside communities. In order to bring the contribution of social 

technologies in the solution of the lack of drinking water, the objective of this article is to present a 

case study about the prototype of a bank for river water filtration, in three stages, from extraction 

ceramics and coal activated from açaí stone. The tests presented with the filtered water in the 

prototype, showed the efficiency of the activated carbon produced from the açaí core, proven through 

bacteriological analyzes, with significant reduction of Escherichia coli bacteria and total coliforms in 

relation to the water collided originally in the river, results consistent with the parameters 

recommended by the Ministry of Health. 

 

Keywords: Sustainable filter, frugal innovation, technology transfer. 
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1. Introdução 

Água de qualidade é um elemento imprescindível para a saúde e qualidade de vida da 

espécie humana. Entretanto, muitas populações ainda encontram-se privadas desse direito 

fundamental. A Amazônia brasileira, é geradora de cerca de 71% do total de recursos hídricos 

do país concentrados na Bacia Amazônica (HESPANHOL e CORDEIRO NETO, 2000). Não 

obstante toda essa abundância hídrica, a Região Norte ainda encontra-se no ranking do mais 

elevado indicador de ausência de serviços saneamento básico, problema que atinge 82,3% da 

população (IBGE, 2017). Exemplos como o caso do Amapá que sofreu o apagão no dia 03 de 

novembro de 2020 e que passou por uma catástrofe de falta de abastecimento de água potável, 

mesmo estando às margens dos rios, jamais aconteceria com políticas públicas eficientes e 

tecnologias sociais disponíveis para possibilitar o uso de água fluvial para beber ou beneficiar 

alimentos, dentro de condições higiênico-sanitárias.   

Diante da ausência de políticas públicas efetivas e eficazes para o enfrentamento da 

problemática do saneamento, tornam-se relevantes iniciativas de projetos de geração de 

tecnologias sociais como potenciais soluções para a distribuição desigual de água potável.  

A Tecnologia Social é definida aqui neste estudo como uma alternativa moderna, 

sustentável, simples e de baixo custo, capaz de solucionar situações-problema de ordem 

estrutural das comunidades mais excluídas da sociedade (COSTA, 2013). Conceito este 

atualmente apresentado em extrema ligação com outros temas correlatos como a inovação 

inclusiva, sustentabilidade, inovação frugal (MAZIERI; VILS; QUEIROZ, 2017). 

 A inovação frugal é caracterizada como a habilidade de criar produtos e serviços com 

simplicidade e eficácia e com o mínimo de custos, trazendo soluções aos desafios de melhoria 

de qualidade de vida de populações de áreas emergentes, que se encontram na base da 

pirâmide social (KOERICH; CANCELLIER, 2019). Nesse contexto, os assim chamados 

filtros sustentáveis são exemplos que se apresentam como uma alternativa viável para a 

superação das dificuldades de acesso à água potável nas comunidades ribeirinhas.  

Há vários estudos que comprovam a eficácia de filtros que se enquadram como 

tecnologias sociais por serem soluções simples, de baixo custo e facilmente replicáveis pelas 

populações beneficiadas, além de serem processos essencialmente sustentáveis e/ou 

recicláveis. É o caso do SODS (sistema de desinfecção solar da água), usado para 

melhoramento da potabilidade da água armazenada, sobretudo em cisternas, ou aquelas águas 

oriundas diretamente das estações de tratamento sem passar por processos domésticos de 

filtração, localizadas em regiões carentes de infraestrutura sanitária e recursos financeiros. 

Processo simples e de baixíssimo custo, o SODS utiliza-se do uso de garrafas PET 
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(Tereftalato de polietileno) que, abastecidas com a água, são expostas à energia solar para a 

inativação de microrganismos patogênicos (por serem sensíveis à radiação no espectro da luz 

UVA e calor) que provocam contaminação, obtendo, assim, a melhoria da qualidade da água a 

ser ingerida, evitando várias doenças (AZEVEDO, 2014, p.40).  

Outro exemplo de tecnologia social para melhoria da potabilidade da água são os 

chamados filtros lentos nos quais a purificação da água é feita através da passagem por 

materiais granulares, como seixo, cascalhos cerâmicos, areia e outros, que retém partículas 

sólidas e melhoram o pH da água, elementos estes que aliados ao carvão vegetal ativado para 

remover substâncias que causam odores, cor e sabor (DI BERNARDO e DANTAS, 2005).  

Nesse contexto vários estudos comprovam a eficácia do carvão ativado de caroço de 

açaí enquanto elemento coadjuvante na construção de protótipos de filtros, como elemento 

coadjuvante no processo de purificação hídrica (SOUSA; REIS JUNIOR; RODRIGUES, 

2018). Ademais, há comprovações da eficácia do carvão ativado do caroço de açaí na redução 

de até 90,33% da concentração de ferro na água após processo de filtração (REGO FILHO et 

al., 2018). 

A ausência de políticas públicas suficientes para o abastecimento de água e de 

saneamento básico afeta demasiadamente a qualidade da água consumida por comunidades 

ribeirinhas localizadas às margens do Rio Guamá, região metropolitana de Belém, onde ainda 

se sofre com a mortalidade, sobretudo infantil, provocada também por doenças oriundas de 

contaminação hídrica (13,55 óbitos por mil nascidos vivos) conforme dados do IBGE (2016),  

situação esta que se torna ainda mais grave devido ao constante despejo de efluentes 

orgânicos e inorgânicos, sobretudo pela população periférica da área metropolitana situadas às 

margens do rio, além dos empreendimentos industriais que depositam seus dejetos sem 

nenhum tratamento diretamente nos rios (RODRIGUES; PALHETA, 2019). 

Para melhorar a qualidade de vidas dessas pessoas, é de extrema importância a criação 

de mecanismos alternativos de filtragem da água coletada no rio, seu principal manancial de 

consumo, pois essas comunidades estão localizadas em terras de várzeas, áreas 

periodicamente inundadas pelo rio, o que dificulta demasiadamente a construção de poços 

artesianos, quando não o torna inviável.  

O objetivo deste artigo é apresentar um estudo de caso acerca do protótipo de um 

banco para filtração de água fluvial, em três estágios, a partir de cerâmica extrativada e carvão 

ativado de caroço de açaí, constatando a contribuição da tecnologia social como resposta ao 

problema da falta de água potável em comunidades ribeirinhas. Tal protótipo é uma 

tecnologia de baixo custo e ecológica, elaborada por alunos do Curso Técnico em Mecânica 
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do IFPA Campus Belém. Esta foi uma das tecnologias vencedoras do Prêmio Respostas para 

o Amanhã, em 2019, promovido pela Samsung, pelo Centro de Estudos e Pesquisas em 

Educação, Cultura e Ação Comunitária- CENPEC e parcerias, como iniciativa de apoio ao 

desenvolvimento do potencial humano através da fusão da tecnologia com a educação, com 

vistas ao empreendedorismo ativo para os jovens. 

 

2. Metodologia 

Para o desenvolvimento metodológico na construção de banco de filtração à base de 

cerâmica e extrativada e carvão ativado de caroço de açaí, foi realizada, além da revisão 

bibliográfica acerca da construção de bancos de filtração, a da abordagem referente aos 

processos de análises, mais especificamente as físico-químicas e bacteriológicas.  

2.1 Composição do banco de filtração 

 O filtro de decantação (cerâmica ativada) dessa tecnologia é composto por seixo, 

cascalhos de ostra, cascalhos de cerâmica porosa e areia fina. O seixo de diferentes 

granulometrias tem a função de reter partículas sólidas, como a terra; os cascalhos de ostras 

tem a finalidade de elevar o PH da água que, por natureza dos rios da Amazônia, é ácida; os 

cascalhos de cerâmica porosa impedem a passagem de bactérias e outros seres vivos; areia, o 

último elemento do filtro, tem a função de bloquear a passagem de partículas sólidas menores, 

que o seixo não foi capaz de deter.  

Dois estágios de banco de filtração são feitos desses elementos. Esses componentes 

foram lavados em água corrente e expostos a água sanitária por 30 minutos, seguido de um 

procedimento de secagem em estufa a 50ºC. Após esse processo, esses materiais (seixo, 

cascalhos de ostras, cascalho de cerâmica e areia fina) foram inseridos dentro de recipientes 

com o diâmetro adequado do tubo PVC para o processo de filtragem.  

O terceiro estágio é feito de carvão ativado retirado do caroço de açaí, que tem a 

finalidade de reter uma maior quantidade de bactérias tornando a água aceitável para o 

consumo humano. 

 O carvão ativado foi produzido a partir de caroços reservados imediatamente após o 

processo de extração da polpa do açaí, pois, uma vez tendo contato diretamente com o solo, 

estes caroços estariam impróprios para a finalidade de filtração.  

Após lavados em água corrente os caroços passaram por uma estufa a 50ºC, para um 

processo de 5 horas de secagem. Em seguida elaborou-se uma solução ativante à base de água 

(4L), 160g de NaOH (hidróxido de sódio) na qual os caroços foram depositados por 24h. 
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Novamente o material passou por um processo de secagem a 50ºC por 10 horas. 

Posteriormente, os caroços foram levados a um forno numa temperatura de 400ºC durante 4h. 

Depois de resfriados, os caroços de açaí foram lavados, a fim de extrair o excesso de agente 

químico ativante e novamente fez-se a ação de secagem, seguida do processo de moagem do 

caroço. 

Para a construção do filtro de carvão ativado, adotou-se o mesmo método da 

construção dos filtros de decantação. Porém, foi necessária a criação de um recipiente feito 

em tecido, no qual foi introduzido o carvão ativado. 

Assim, estabeleceu-se a união do banco de estágios de filtração, que se deu na seguinte 

ordem, filtro de decantação 1, filtro de decantação 2, filtro de carvão ativado. 

2.2 Testes laboratoriais 

 Para os testes de filtragem, coletou-se, a priori, 40 litros de água do Rio Guamá em 

dois reservatórios (galões) com capacidade de 20 litros cada a ser despejada no banco de 

filtragem. Para tal coleta, seguiu-se rigorosos procedimentos metodológicos, conforme o 

manual de orientações para coleta de água, amostras ambientais e produtos sujeitos à 

vigilância sanitária do LACEN/PA (Laboratório Central do Pará), tomando-se as devidas 

cautelas de higiene das antes do início da coleta e uso de EPIs (máscaras, luvas e jaleco).  

Para coletar a água a ser analisada em seu estado original, usou-se um recipientes 

plásticos (fornecidos pelo LACEN/PA), no qual foram identificados, na tarja branco, os dados 

da amostra. A etapa de coleta de água após passagem pelo banco de filtragem foi efetuada 

com o mesmo método citado anteriormente, mas com um passo adicional: foi necessário abrir 

a torneira do banco de filtragem e deixar a água escorrer por 2 minutos, fechar e limpar com 

álcool 70% e deixar novamente escoar por 1 a 2 minutos, conforme solicitado no manual do 

LACEN/PA.  

 Algumas análises bacteriológicas e físico-químicas foram realizadas nos laboratórios 

de química e saneamento do IFPA-Campus Belém, outras feitas no LACEN/PA. À medida 

em que detectou-se ainda considerável concentração de impurezas na água após o primeiros 

processos de filtração, foram alteradas as quantidades de elementos filtrantes e de carvão 

ativado de caroço de açaí no banco de filtração, a fim de obter melhor resultado no processo 

de melhoria da qualidade da água. 
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3. Resultados/Discussões 

As análises mais recentes de água coletada foram realizadas em agosto de 2019 após 

um grande período de chuva, no qual a água do rio se torna mais turva e considerando 

também que dejetos provenientes do Ver-o-Peso, maior mercado a céu aberto da América 

Latina e que produz diariamente um elevado passivo orgânico e polimérico (sacolas 

plásticas), são despejados diretamente no rio, o mesmo que passa pela Comunidade da Ponte 

Almir Gabriel, localizada no  km 14 da Alça Viária, nas proximidades de Belém,  escolhida 

para o desenvolvimento da pesquisa, conforme relatório de análise de resultados preliminares 

(SILVA et al., 2019), cujos dados estão reportados neste artigo. Os quadros 1 e 2 demonstram 

a obtenção dos resultados de análises realizadas nos laboratórios do IFPA-Campus Belém. 

Quadro 1 – Análises bacteriológicas 

ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS 

PARÂMETROS ÁGUA DO RIO 

GUAMÁ 

ÁGUA DO BANCO 

DE FILTRAÇÃO 

REFERÊNCIAS 

UTILIZADOS 

CONAMA 367 de 

17/03/2005 e Portaria 

MS nº 05, de 

28/09/2017 

Determinação de 

coliformes totais 

Presença de 3.873 

NMP/100 mL 

Presença 436 NMP/  

100 mL 

Não se aplica/Ausência 

Determinação de 

Escherichia coli 

134 NP/100 mL Ausência em 100 mL 1000 NMP/100 

ml/Ausência 

Fonte: SILVA et al. (2019) 

 

Quadro 2 – Análises físico-químicas 

ANÁLISES FÍSICO - QUÍMICAS 

 

PARÂMETROS ÁGUA DO RIO 

GUAMÁ 

ÁGUA DO BANCO 

DE FILTRAÇÃO 

REFERÊNCIAS 

UTILIZADOS 

CONAMA 367 de 

17/03/2005 e Portaria 

MS nº 05, de 

28/09/2017 

Teor de amônia 0,29 mg/L 

 

0,21 mg/mL 

 
7,5 – 3,7 mg/L 

 

Demanda de cor 

verdadeira 

243 UH 

 

50 

 

75UH 

 

Determinação de 

cloretos 

11,0 mg/L 16 mg/mL 

 

250 mg/L 

 

Determinação do 

pH 

6,27 pH 

 

7,02 pH 6,0 – 9,0 pH 

Turbidez da água 23,2 UT  100 UT 

Determinação de 

nitrato 

5,8 mg/L 

 

2,2 mg/mL 

 

10 mg/L 

 

Determinação de 

nitrito 

0,021 mg/L 0,011 1,0 mg/L 
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Demanda de 

sólidos 

dissolvidos totais 

 

57,74 mg/L 

 

38,73 

 

500 mg/L 

 

Determinação de 

sulfatos 

 

5,0 mg/L 

 

3,0 mg/mL 

 

250 mg/L 

 

Determinação de 

dureza 

 

- 40,0 mg/mL 

 

500 mg/mL 

 

Fonte: SILVA et al. (2019) 

 

 Evidenciou-se a eficiência do carvão ativado produzido a partir do caroço de açaí, 

comprovada através das análises bacteriológicas.Conforme Quadro 1 houve a redução de 

100% da bactériaEscherichia coli e a redução de 87% dos coliformes totais da água oriunda 

do banco de filtraçãoapresentando 436 NMP/ml, em detrimento dos de 3.873 NMP/100 ml da 

água do rio Guamá. Porém, isso ainda não é o ideal, pois o recomendado pela Ministério da 

Saúde segundo a portaria MS nº 5 de28/09/2017, é a AUSÊNCIA de COLIFORMES 

TOTAL (grifo nosso). Esses resultados evidenciam que a granulometria docarvão ativado de 

caroço de açaí necessita ser menor do que a que foi produzida, o que já estásendo realizado 

em laboratório como continuidade da pesquisa, bem como o estudo do melhoramento da 

técnica de desenvolvimento damembrana filtradora para incorporação no banco de filtração. 

Como os ColiformesTotais não resistem à cloração da água, a recomendação dada pela 

Secretaria Estadual deSaúde (SESPA) é que, ao sair do banco de filtração, cada litro de água 

filtrada receba 5 (cinco)gotas de hipoclorito para sua correção. Após esse procedimento, a 

água foi novamente analisada e não foram encontrados coliformestotal nas amostras. 

A quantidade de água filtrada com esses resultados preliminares, foi encaminhada ao 

LACEN/PA e coletada e encontra-se em processo de análise, cujos resultados acerca do 

percentual possível de impurezas ainda encontradas nas amostras, bem como o seu pH, e 

outras informações relevantes, objetivando a prevenção de doenças e tornando esta água apta 

para o consumo humano. Resultados esses que podem contribuir de forma significativa à 

melhoria da qualidade da água consumida pelas populações ribeirinhas, propiciando a estas, 

por conseguinte, uma melhor qualidade de vida. 

Esse percentual de resultados obtidos pelo processo de filtração (redução média está 

80% dos índices físico-químicos e bacteriológicos e completado com o hipoclorito) está 

alinhado com resultados das outras tecnologias sociais de filtração já anteriormente 

mencionados neste trabalho, considerando a carência de políticas públicas voltadas para 

abastecimento e saneamento nessas regiões de várzea. 
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O banco de filtração objeto desse estudo, caracteriza-se por ser uma tecnologia de 

baixo custo, adequando-se ao poder aquisitivo das comunidades a serem beneficiadas. 

Ademais é uma tecnologia extremamente sustentável, relevante por contribuir também para a 

minimização do impacto ambiental causado pelo constante descarte inadequado do caroço de 

açaí na região metropolitana de Belém, especialmente em bairros às margens do rio, conforme 

análises recentes de Negrão (2019). Da mesma forma poderá oferecer utilidade aos dejetos de 

cascas de ostras, que também é um resíduo sólido com alto grau de poluição e causador de 

várias doenças (SANTOS e MOURA, 2018), e que nesta região é frequentemente despejado 

nas feiras, mercados e/ou diretamente no rio.  

Outra característica relevante de viabilidade dessa tecnologia é por ser de fácil 

replicação pelos ribeirinhos. Um dos resultados da montagem do protótipo foi a elaboração de 

uma cartilha descrevendo o passo a passo na construção do banco de filtração, o que já 

facilitará consideravelmente a adoção da tecnologia pela comunidade. 

O alto valor agregado ao banco de filtração questão se dá, evidentemente, pelo fato de 

que pode contribuir para a considerável os melhoria da qualidade de vida das populações 

ribeirinhas, uma vez que a água potável é um direito basilar da sociedade e um “direito 

humano”, como vem sendo discutido no Fórum Mundial da Água (ZORZI; TURATTI; 

MAZZARINO, 2016).  

A tecnologia social (banco de filtração) aqui apresentada é um conhecimento que pode 

ser transferido para as comunidades ribeirinhas através de parcerias, convênios com outras 

instituições públicas e/ou privadas empenhadas no enfrentamento da escassez de água 

potável, real problemática das deficiências de saneamento na Região Amazônica. É um 

projeto que pode ser interessante para empresas interessadas em investir em atividades que 

deem visibilidade às suas iniciativas de responsabilidade social, como via essencial para a 

diminuição das desigualdades sociais, haja vista que, essas iniciativas de colaboração público-

privada podem contribuir para efetivas mudanças em políticas públicas com efeitos mais 

duradouros, indo além de um caráter assistencialista, para um maior protagonismo das 

próprias comunidades na mudança de um contexto de desigualdade social, como afirma Barati 

(2007).Segundo Bordin e Pasqualotto (2013, p. 70), no que tange a atuação da 

sustentabilidade e responsabilidade social, recursos privados são empregados “de forma 

planejada, monitorada e voluntária em projetos de interesse público, e tem como objetivo a 

transformação de determinada realidade social”.  

Kniess et al. (2019, p. 123) mencionam a importância de redes de colaboração de 

recursos financeiros e humanos para a criação de novas tecnologias, através da transferência 
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de conhecimentos, tecnologias estas capazes de solucionar problemas de diferentes 

complexidades, por meio de inovações frugais. Ainda segundo esses autores, novos protótipos 

e serviços gerados através dessas redes e parcerias com a sociedade, permitem a conexão de 

diferentes conhecimentos, de modo que tais problemas possam ser solucionados com maior 

rapidez.  

Nesse contexto, pode-se verificar que a construção do banco de filtração, objeto desse 

estudo, foi resultado da união de saberes entre professores, estudantes e o modo de vida dos 

ribeirinhos, partindo das interações com a comunidade, na forma consolidada de um projeto, 

com recursos de matérias-primas abundantes na própria natureza local, o que o torna relevante 

cientifica e tecnologicamente como solução economicamente viável para os beneficiados, 

elementos esses que, por si já formam uma base consistente para atrair parcerias 

colaborativas. 

 

4. Considerações Finais 

A experiência de construção do banco de filtração em estudo, trouxe, ao término desta 

primeira etapa do projeto, os resultados esperados pela pesquisa: uma tecnologia de baixo 

custo, totalmente sustentável e de fácil replicabilidade pela comunidade ribeirinha. Na água 

filtrada verifica-se que os níveis de redução dos índices físico-químicos são satisfatórios, as 

análises não atestam a presença Escherichia coli e houve a significativa redução de 87% dos 

Coliformes 

total em relação a água do rio colhida anteriormente. 

Para desenvolvimentos futuros, o processo de efetivação de transferência dessa 

tecnologia para a população ribeirinha, poderá se tornar exitoso e eficaz se inserido em 

programas de extensão mais amplos em educação ambiental, que envolvam também outras 

tecnologias sociais voltadas para soluções de problemas relacionados à falta saneamento 

básico, como o tratamento de esgoto e descarte adequado do lixo,visando um 

desenvolvimento social integral a partir da união dos saberes, com participação ativa da 

comunidade beneficiada, e coletivo, não se apoiando em solucionar o problema da carência de 

água somente com a ação assistencialista, mas como forma de promoção da dignidade 

humana, uma vez que a falta de acesso à água potável gera exclusão social.  Daí a necessidade 

de projetos de tecnologias sociais que tenham continuidade, cuja implementação contemple 

aprimoramentos de funcionalidades, o que assegura o processo constante da interação da 

academia e sociedade, num aprendizado significativo de reciprocidade entre a pesquisa, 

extensão e saberes regionais, com foco em soluções locais e facilmente replicáveis, como 
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contribuição à melhoria da qualidade de vida dessas populações ribeirinhas, tão afetadas pela 

desigualdade social. 
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Resumo 

Não é de hoje que o ensino da Matemática apresenta muitos problemas, acarretando sérias dificuldades 

na aprendizagem dos alunos. Porem uma disciplina que serve de apoio a outras disciplinas, e que cerca 

o cotidiano dos seres humanos, não pode passar batido sem receber a importância que merece. No 

entanto assim como outros conteúdos matemáticos a planificação e as coordenadas cartesianas são 

trabalhados verbalmente em sala de aula, se utilizando muitas vezes apenas de livros e lousa. Nesse 

sentido, pela importância que esses conteúdos possui no ensino da Matemática e no cotidiano de cada 

um de nós, surgiu a seguinte indagação: quais as contribuições o jogo Batalha Planificada trouxe para 

o aprendizado em sala de aula? O que nos levou ao objetivo de Identificar as contribuições do jogo 

Batalha Planificada no aprendizado em sala de aula. Desse modo a aplicação desse jogo se deu na 

E.M.E.I.E.F. Dona Zila, localizada no município de Moju, no Pará, em duas turmas do 5º ano do 

Ensino Fundamental. As turmas foram divididas em seis grupos, com quatro componentes cada 

formando duas duplas, que ficam dispostas em cada ponta do tabuleiro atrás de uma barreira 

impedindo que as dupla vejam o jogo de seus oponentes. O jogo iniciou com as duplas distribuindo 

suas peças nas casinhas, após isso as duplas davam coordenadas utilizando letras e números, o 

objetivo era acertar a casinha que continha as peças para montar a planificação no campo de conquista. 

Além disso elas possuíam um campo controle onde podiam marcar as coordenadas que já haviam 

utilizado, vencia a dupla que montasse primeiro a planificação corretamente. Com a aplicação do jogo 

Batalha Planificada os alunos puderam revisar o assunto já trabalhado em sala de aula de forma 

pratica, e a utilização da planificação de forma concreta durante o jogo mostrou um ótimo 

desenvolvimento dos alunos. As coordenadas cartesianas mesmo sendo trabalhada com letras e 

números mostrou o bom desempenho dos alunos que puderam relacionar as coordenadas que 

trabalharam no jogo com a já utilizada na explicação do assunto em sala de aula. Dessa forma pode-se 

constatar que o jogo contribuiu com o desenvolvimento dos alunos ao trazer um aprendizado concreto 

de assuntos abordados inicialmente de forma verbal em sala de aula, sendo verificado o 

desenvolvimento dos alunos a medida que o jogo evoluía, quando estes faziam relação do jogo com o 

assunto. Em toda a prática executada os alunos demonstraram bastante desempenho e interesse. Além 

disso, estas proporcionam momento de diversão e descontração associado a aprendizagem. Como 
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também apresentaram motivação em aprender matemática, contribuindo assim na diminuição da 

aversão por essa disciplina. 

 

 

Palavras-Chave: Jogo, Planificação, Coordenadas, Cartesianas 

 

 

Abstract 

It is not new that teaching mathematics presents many problems, causing serious difficulties in 

students' learning. However, a discipline that supports other disciplines, and that surrounds the daily 

lives of human beings, cannot be beaten without receiving the importance it deserves. However, like 

other mathematical content, planning and Cartesian coordinates are worked on verbally in the 

classroom, often using only books and whiteboards. In this sense, due to the importance that these 

contents have in the teaching of mathematics and in the daily lives of each of us, the following 

question arose: what contributions did the planned battle game bring to classroom learning? Which led 

us to the objective of identifying the contributions of the planned battle game in classroom learning. 

Thus, the application of this game took place at E.M.E.I.E.F. Dona Zila, located in the municipality of 

Moju, Pará, in two classes of the 5th year of elementary school. The classes were divided into six 

groups, with four components each forming two pairs, which are arranged at each end of the board 

behind a barrier preventing the pairs from seeing their opponents' game. The game started with the 

pairs distributing their pieces in the houses, after that the pairs gave coordinates using letters and 

numbers, the objective was to hit the little house that contained the pieces to assemble the planning in 

the conquest field. In addition, they had a control field where they could mark the coordinates they had 

already used, the pair who successfully set up the planning correctly won. With the application of the 

Planned Battle game the students were able to review the subject already worked in the classroom in a 

practical way, and the use of planning in a concrete way during the game showed an excellent 

development of the students. The Cartesian coordinates, despite being worked with letters and 

numbers, showed the good performance of the students who could relate the coordinates that worked 

in the game with the one already used in explaining the subject in the classroom. Thus, it can be seen 

that the game contributed to the students 'development by bringing a concrete learning of subjects 

initially addressed verbally in the classroom, being verified the students' development as the game 

evolved, when they were related to the play with the subject. Throughout the practice performed the 

students showed a lot of performance and interest. In addition, these provide a moment of fun and 

relaxation associated with. As they also showed motivation to learn mathematics, thus contributing to 

reduce the aversion to this discipline. 

 

Keywords: Game, Planning, Coordinates, Cartesian 
 

 

1. Introdução 

Não é de hoje que o ensino da Matemática apresenta muitos problemas, acarretando 

sérias dificuldades na aprendizagem dos alunos. Porem uma disciplina que serve de apoio a 

outras disciplinas, que cerca o cotidiano dos seres humanos quando vão realizar uma compra, 

fazer uma construção, interpretar um gráfico estatístico, ler um mapa, entre outros, não pode 

passar batido sem receber a importância que merece. 

A geometria como um dos conteúdos abordados na Matemática é um ramo que estuda 

as formas geométricas planas e espaciais, estando presente a todo momento em nossas 

atividade diárias, por meio natural ou não natural. Dessa forma torna-se indispensável o 
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estudo da geometria para o desenvolvimento humano, pois proporciona a compreensão do 

mundo e desenvolve o raciocínio lógico, além disso, de acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s) de Matemática os conceitos geométricos constituem parte 

importante do currículo da Matemática no ensino fundamental, por desenvolver no aluno um 

pensamento que lhe permite compreender, descrever e representar o mundo em que vive 

(BRASIL, 1997, p. 55).  

Do mesmo modo, as coordenadas cartesianas trabalhada em sala de aula através de 

duas retas perpendiculares a um plano e se caracteriza por determinar a posição de um ponto a 

partir de suas coordenadas. No entanto assim como outros conteúdos matemáticos esses dois 

assuntos são trabalhados verbalmente em sala de aula, se utilizando muitas vezes apenas de 

livros e lousa. Por sua vez, os PCN’s (BRASIL, 1997, p. 15) destacam a necessidade de rever 

um ensino centrado em procedimentos mecânicos, desprovidos de significados para o aluno. 

Nesse sentido, pela importância que esse conteúdo possui no cotidiano de cada um de 

nós e por uma possível contribuição para o aprendizado em sala de aula foi criado o jogo 

Batalha Planificada cujo o objetivo foi identificar as contribuições do jogo Batalha 

Planificada no aprendizado em sala de aula. 

 

2. Metodologia 

O local de estudo foi a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Dona Zila, no município de Moju, no estado do Pará. A escola possui duas turmas do 5º ano 

do Ensino Fundamental, uma funcionando no período da manhã e outra do período da tarde, 

com cerca de 24 alunos cada turma, as quais se tornaram o universo deste trabalho.  

Figura 1- Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Dona Zila 

 
Fonte: 
google.com/maps/place/Escola+Municipal+de+Ensino+Infantil+e+Fundamenta

l+Dona+Zila/@-1.8917035,-

48.7653491,3a,90y,186.17h,86.46t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEcjNhAFUAKB0GyG

dddEDPQ!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x92bcabb13e55d4f1:0x2451cdc9f9

243714!8m2!3d-1 

 

mailto:google.com/maps/place/Escola+Municipal+de+Ensino+Infantil+e+Fundamental+Dona+Zila/@-1.8917035,-48.7653491,3a,90y,186.17h,86.46t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEcjNhAFUAKB0GyGdddEDPQ!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x92bcabb13e55d4f1:0x2451cdc9f9243714!8m2!3d-1
mailto:google.com/maps/place/Escola+Municipal+de+Ensino+Infantil+e+Fundamental+Dona+Zila/@-1.8917035,-48.7653491,3a,90y,186.17h,86.46t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEcjNhAFUAKB0GyGdddEDPQ!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x92bcabb13e55d4f1:0x2451cdc9f9243714!8m2!3d-1
mailto:google.com/maps/place/Escola+Municipal+de+Ensino+Infantil+e+Fundamental+Dona+Zila/@-1.8917035,-48.7653491,3a,90y,186.17h,86.46t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEcjNhAFUAKB0GyGdddEDPQ!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x92bcabb13e55d4f1:0x2451cdc9f9243714!8m2!3d-1
mailto:google.com/maps/place/Escola+Municipal+de+Ensino+Infantil+e+Fundamental+Dona+Zila/@-1.8917035,-48.7653491,3a,90y,186.17h,86.46t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEcjNhAFUAKB0GyGdddEDPQ!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x92bcabb13e55d4f1:0x2451cdc9f9243714!8m2!3d-1
mailto:google.com/maps/place/Escola+Municipal+de+Ensino+Infantil+e+Fundamental+Dona+Zila/@-1.8917035,-48.7653491,3a,90y,186.17h,86.46t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEcjNhAFUAKB0GyGdddEDPQ!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x92bcabb13e55d4f1:0x2451cdc9f9243714!8m2!3d-1
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Utilizou-se para coleta de dados da observação não participante, durante um período 

de duas semanas. Este caminho metodológico foi utilizado por permitir que o pesquisador 

entre em contato com a realidade estudada sem integrar-se a ela, permanecendo de fora como 

mero espectador (MARCONI & LAKATOS, 2003, p. 193). 

Todas as informações coletadas foram anotadas em um caderno para análise 

qualitativa. Além de entrevista com a professora, de forma anônima e voluntária. Após esse 

período de observação e entrevista chegou-se a proposta desta atividade voltada para o estudo 

da planificação e coordenadas cartesianas, tendo em vista as grandes dificuldades encontradas 

no ensino/aprendizagem deste conteúdo. Portanto, fez-se necessário à implementação de uma 

didática lúdica de ensino em Matemática que visasse trabalhar esses conteúdos. 

Dessa forma a aplicação do jogo Batalha Planificada foi realizado nas turmas universo 

deste trabalho. As turmas foram divididas em seis grupos, com quatro componentes cada 

formando duas duplas, que ficam dispostas em cada ponta do tabuleiro atrás de uma barreira 

impedindo que as duplas pudessem ver o jogo de seus oponentes.  

Figura 2 - Dinâmica do jogo Batalha Planificada 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

O jogo iniciou com as duplas distribuindo suas peças nas casinhas, após isso as duplas 

davam coordenadas utilizando letras e números, o objetivo era acertar a casinha que continha 

as peças para montar a planificação no campo de conquista. Além disso elas possuíam um 

campo controle onde podiam marcar as coordenadas que já haviam utilizado, vencia a dupla 

que montasse primeiro a planificação corretamente. 
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Figura 8 - Planificação do Jogo Batalha Planificada 

 
Figura 9 Fonte: Elaborado pelos autores 

 

O Jogo 

O jogo Batalha Planificada, tem por objetivo trabalhar de forma lúdica dois conteúdos 

da Matemática, a planificação e as coordenadas cartesianas.  

Figura 10 - Jogo Batalha Planificada 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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Objetivo do Jogo 

Completar as figuras planificadas de sólidos geométricos no campo de conquistas. 

Participantes 

O jogo se dá através de dois jogadores ou dois grupos de alunos, o professor é o 

mediador entre as duplas ou grupos, assumindo a função de tirar dúvidas sobre o jogo e 

avaliando o resultado final. 

Tabuleiro 

O tabuleiro é composto de duas malhas quadrangular quadrada, a esquerda dos 

jogadores, formando casinhas utilizada para dispor as peças do jogo, dois campos de 

conquista, ao lado superior direito, onde será montado as planificações dos sólidos 

geométricos, e dois campos controle, no lado inferior direito, onde cada jogador marca a 

coordenada já utilizada para que não a repita. 

Figura 11 - Tabuleiro do jogo Batalha Planificada 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Peças 

Cada jogador ou grupo recebe o mesmo número de peças, porem de cores diferentes, e 

marcadores para ter controle de suas jogadas. 
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Figura 12 - Peças do jogo Batalha Planificada 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Regras 

Cada jogador ou grupo irá distribuir suas peças nas casinhas, os jogadores devem dar 

coordenadas utilizando letras e números, se na casinha de seu oponente conter uma peça, este 

deve entrega-la e o jogador prossegue o jogo dando outras coordenadas e caso não haja peças 

na casinha dada o jogador passa a vez para seu oponente. O jogador que conquistar as peças 

de seu oponente primeiro tem o direito de montar a planificação ou planificações, caso tenha 

montado errado é passado a vez para o oponente e este deve prosseguir na busca por peças, o 

jogo prossegue assim até que um jogador ou grupo monte a planificação corretamente 

primeiro vencendo o jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Disposição das peças do jogo Batalha Planificada

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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Observação: As demais condições, tais como: número de figuras e outras, podem ser 

definidas pelo professor a partir do conhecimento que desejar desenvolver. Porém a condição 

do vencer e perder, em sala de aula, pode ser trabalhada de maneira diferenciada, permitindo 

que o jogo prossiga até que o outro oponente consiga todas as peças e monte suas figuras 

podendo assim avaliar a todos os envolvidos e não só quem ganhou o jogo. 

Materiais Utilizados e Orçamento Estimado  

MATERIAL VALOR 

Isopor R$ 3,00 

Cola R$ 6,00 

Caneta futura R$ 5,19 

Régua R$ 2,80 

Feijão R$ 8,98 

EVA R$ 1,20 

Papel cartão R$ 1,99 

Papelão Reciclado 

 

Público Alvo 

Aluno do Ensino Fundamental 

 

3. Resultados/Discussões 

Não é de hoje que o ensino da Matemática apresenta muitos problemas, acarretando 

sérias dificuldades na aprendizagem dos alunos. Porem uma disciplina que serve de apoio a 

outras disciplinas, que cerca o cotidiano dos seres humanos quando vão realizar uma compra, 

fazer uma construção, interpretar um gráfico estatístico, ler um mapa, entre outros, não pode 

passar batido sem receber a importância que merece. 

A geometria como um dos conteúdos abordados na Matemática é um ramo que estuda 

as formas geométricas planas e espaciais, estando presente no nosso cotidiano a todo 

momento em nossas atividade diárias, por meio natural ou não natural. Dessa forma torna-se 

indispensável o estudo da geometria para o desenvolvimento humano, pois proporciona a 

compreensão do mundo e desenvolve o raciocínio lógico, além disso, de acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) de Matemática os conceitos geométricos 

constituem parte importante do currículo da Matemática no ensino fundamental, por 

desenvolver no aluno um pensamento que lhe permite compreender, descrever e representar o 

mundo em que vive (BRASIL, 1997, p. 55).  
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Do mesmo modo, as coordenadas cartesianas trabalhada em sala de aula através de 

duas retas perpendiculares a um plano e se caracteriza por determinar a posição de um ponto a 

partir de suas coordenadas. No entanto assim como outros conteúdos matemáticos esses dois 

assuntos são trabalhados verbalmente em sala de aula, se utilizando muitas vezes apenas de 

livros e lousa. Por sua vez, os PCN’s (BRASIL, 1997, p. 15) destacam a necessidade de rever 

um ensino centrado em procedimentos mecânicos, desprovidos de significados para o aluno. 

Nesse sentido, pela importância que esse conteúdo possui no cotidiano de cada um de 

nós e por uma possível contribuição para o aprendizado em sala de aula foi criado o jogo 

Batalha Planificada cujo o objetivo foi identificar as contribuições do jogo Batalha 

Planificada no aprendizado em sala de aula. 

 

4. Considerações Finais ou Conclusão 

Com esse jogo Batalha Planificada o desempenho dos alunos foi notório, assim como 

nossa satisfação. Em toda a prática executada os alunos reagiram positivamente, 

demonstrando bastante interesse, além disso, propiciou um momento de diversão e 

descontração associado a aprendizagem para os alunos da escola Dona Zila, que apresentaram 

motivação em aprender matemática. Diante dessas evidencias concluímos que o jogo Batalha 

Planificada é um recurso eficaz de auxilio no ensino e aprendizagem de Matemática. 
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ÍNDICE DE VEGETAÇÃO DA DIFERENÇA NORMALIZADA NDVI 

APLICADO AO MAPEAMENTO DE PASTAGENS DEGRADA NO 

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ 
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Área Temática I: Desenvolvimento Rural Sustentável, Dinâmicas Territoriais e Conhecimentos Tradicionais 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

O aumento na conscientização com as questões ambientais tem levado a mudança no 

paradigma de produção animal em pastagem no Brasil, levando a crescente busca de 

produtores por mais eficiência (i.e, produzir mais em menor área), modernizando os sistemas 

de produção existentes (DIAS-FILHO, 2017).Isto é, para ser competitiva e capaz de 

conquistar mercados mais exigentes, a pecuária deve se modernizar, se tornar eficiente no 

processo de uso da terra, reduzindo desmatamento e se tornando uma atividade mais 

sustentável. A base dessa modernização deverá ser o melhoramento das pastagens via 

reutilização das áreas já desmatadas, e que atualmente se encontram improdutivas (DIAS-

FILHO, 2017). A identificação e o mapeamento avaliativo das condições das pastagens em 

escalas municipais, são etapas fundamentais para a formulação e o fortalecimento de políticas 

de apoio, bem como para a avaliação do efetivo cumprimento das metas acordadas. O que 

possibilita dimensionar de forma ampla e eficiente a magnitude do problema e com isso 

contribuir para o planejamento de ações corretivas e tomadas de decisões do pecuarista sobre 

a recuperação, o manejo e ou uso dessas terras. 

 

 

2. Metodologia 

O estudo foi realizado no município de Concordia do Pará, localizado na mesorregião 

do nordeste paraense nas coordenadas geográficas S -02 00' 00,19'' e W -47 56' 54,38'' com 

área territorial de 690,9 km
2
 (Figura 01).Para identificar e mapear as áreas das pastagens 

degradadas na superfície da área de estudo, utilizou-se o SIG Qgis 2.18.15, Imagem do Sensor 
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SENTINEL 2, ponto orbital22MHD e 22MHC período 07/2019, bandas 8 e 4, para o cálculo 

do índices de vegetação por diferença normalizada (NDVI). 

Figura 1. Localização área de estudo  

 

 

3. Resultados/Discussões 

O cálculo do NDVI que é definido pela seguinte equação NDVI= (Infravermelho 

Próximo – Vermelho) / (Infravermelho Próximo +Vermelho), utilizando a ferramenta 

Calculador de Raster do Qgis. Onde os resultados obtidos variam de -1 a 1 onde, -1 

corresponde a solos descobertos caracterizados por pastagens degradadas ou em degradação 

(Figura 02). Após resultado aplicado a tabela proposta por Gao et. al., 2006. Calculou-se a 

área de pastagens degradada. 

 

Fonte: do Autor 

 

Figura 01 – Mapa de localização área de estudo, 

município de Concórdia do Pará 
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4. Considerações Finais ou Conclusão 

O objetivo deste estudo foi utilizar ferramentas de geotecnologia (Sensoriamento 

remoto e SIG) para mapear e quantificar as pastagens degradadas no município de Concórdia 

do Pará, que poderá ser útil na tomada de decisão das políticas agrícolas do município, dando 

suporte aos pequenos agricultores que exercem atividades pecuária. 
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Figura 2. Resultado do NDVI  

 

Figura 01 – Mapa de localização área de estudo, 

município de Concórdia do Pará 

Fonte: do Autor 

 

Figura 01 – Mapa de localização área de estudo, 

município de Concórdia do Pará 
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Área Temática I: Desenvolvimento Rural Sustentável, Dinâmicas Territoriais e Conhecimentos Tradicionais 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

Nos últimos anos, o município Canaã dos Carajás, no estado do Pará,tem passado pela 

intensificação de atividades de mineração, como expansão das ações de diversas empresas 

vinculadas à Companhia Vale. Tais atividades, de maneira direta ou indireta, têm influenciado 

nas dinâmicas de vida e produção dos agricultores familiares na região,causando profundas 

mudanças nas relações sociais, a exemplo do que ocorreu em outros municípios do estado do 

Pará (MONTEIRO; TEXEIRA, 2006; CONGILIO; SILVA MOREIRA, 2016). 

Apesar da empresa enfatizar, em seu discurso, a necessidade de uma maior atenção às 

comunidades diretamente envolvidas em seus projetos (SANTOS; FARIAS-FILHO, 2010), 

no que diz respeito às comunidades rurais,a atividade mineraria provocou a desestruturação 

produtiva, social, cultural e ambiental da localidade onde se instalou, gerando sérias 

consequências para as famílias agricultoras, expressas pelas dificuldades de permanência em 

suas terras (PEREIRA et al., 2020). Tais interações e efeitos têm gerado inúmeros conflitos, 

que embasarão a argumentação do texto. 
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2. Metodologia 

Na tentativa de entender e realidade e chegar ao objetivo proposto neste trabalho, 

utilizou-se estudo bibliográfico, com levantamento de referências teóricas publicadas em meio 

escrito e eletrônico, como livros, artigos, teses e dissertações que contribuíram para o avanço 

da discussão (FONSECA, 2002). A pesquisa foi realizada no mês de outubro de 2020, através 

do Portal de Periódicos Capes,buscando artigos com as temáticas minerações, Amazônia, 

Canaã dos Carajás, campesinato e agricultura familiar, publicados no período de 2015 a 2020. 

Também foi feita pesquisa no Portal do Programa de Pós-graduação em Dinâmicas 

Territoriais e Sociedade na Amazônia – PDTSA, buscando por dissertações que discutem a 

mineração na região amazônica e especificamente em Canaã dos Carajás. Essas resultaram em 

21 fontes bibliográficas, sendo citadas 13 neste trabalho.  

 

3. Resultados e Discussões 

O estado do Pará passa a apresentar uma nova racionalidade de 

exploração,principalmente a partir do ano de 1990, marcado pelo crescimento acelerado da 

exploração mineral na porção Sul-Sudeste do estado, como forma de dar sinais de 

modernidade.Nesse cenário, surgem então vários conflitos sociais, resultado nas ações em 

torno do processo de territorialização movido por esse tipo de empreendimento (SANTOS; 

FARIAS-FILHO, 2010). 

Nessas últimas três décadas, as discussões e debates sobre os conflitos, injustiças e 

impactos socioambientais dos grandes empreendimentos de mineração contra grupos locais 

atingidos ganharam mais força ao redor do mundo (WANDERLEY, 2012), indicando 

justamente que tais projetos de mineração são criadores de conflitos socioambientais onde ―o 

conflito é gerado quando a utilização dos recursos é apropriada por um determinado grupo em 

detrimento dos usos que outros grupos possam fazer de seu território e assegurar a reprodução 

do seu modo de vida‖ (PEREIRA et al., 2020, p.19). 

Canaã dos Carajás localiza-se no Sudeste paraense,região marcada por conflitos 

agrários com intensas disputas pela posse da terra. Ocorreram significativas mudanças 

econômicas e sociais no município, que também impactam o campo, existindo confronto entre 

o desenvolvimento da atividade minerária e o desenvolvimento do modo de vida e reprodução 

social do pequeno agricultor, que possui uma lógica própria de vida e de relação com o 

mundo, dadas as características particulares dos seus sistemas, a forma de organizar a sua 

produção e o modo como se relaciona com os recursos naturais e os explora por meio de seu 
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trabalho, que passou a ser fortemente ameaçada pela mineração (HEBETTE, 2004; SANTOS 

et al., 2019; PEREIRA et al., 2020). 

Nesse sentido Pereira et al.(2020, p.19), cita que o avanço da atividade de mineração 

na região gera consequências graves aos agricultores familiares já que o projeto de 

desenvolvimento caminhou no sentido da expropriação do campesinato devido a concentração 

de terras e agravamento do problema fundiário por parte da mineradora, gerando limitações 

impostas às famílias agricultoras para manter suas estratégias de reprodução social (SANTOS, 

2018). 

A desterritorialização surge como uma estratégia das grandes mineradoras para 

garantir a continuação das suas atividades de exploração. Tais ações se dão através da 

exclusão de determinado grupo de certa área, provocando a mobilidade forçada de pessoas, 

bens materiais e saberes, acarretando a ruptura da vida cotidiana do grupo social (PEREIRA 

et al., 2020).Dada a importância desses territórios para a execução de seus projetos de vida e 

para a realização de sua existência é evidente o impacto na manutenção do agricultor familiar 

no campo. 

Canaã dos Carajás tornou-se palco de permanentes conflitos por terras,sendo que as 

mineradoras concentram a posse de milhares de hectares de terras - públicas e privadas. 

Santos (2018) discorre sobre como a Vale mobiliza as dimensões políticas, econômicas e 

jurídicas em conflitos do contexto fundiário em Canaã dos Carajás. Ao garantirem sua 

territorialização, as empresas ligadas à companhia assumem a posição de principal gestor e 

organizador do espaço geográfico e com o aval de seus aliados estabelecem os limites e 

normas territoriais (SANTOS; FARIAS-FILHO, 2010) desenvolvendo práticas compatíveis 

com o conceito de acumulação por espoliação (HARVEY, 2005). 

Ao realizar considerações significativas para compreensão do processo expropriatório, 

a partir dos impactos causados pela atividade minerária em Canãa dos Carajás, Cruz (2015) 

relata que além da predominância na economia, os grandes projetos também desarticulam as 

relações de produção que ali existiam. São consequências que vão desde agricultores 

expropriados de suas terras ou que as têm alagadas ou contaminadas por resíduos de extração 

de minério, até mudanças nos padrões de produção e de comercialização de produtos. 

Outro importante impacto que a mineração produz sobre a estabilidade da agricultura 

familiar na região, é a proletarização dos jovens que abandonam a vida no campo para 

trabalhar na mineradora (CRUZ, 2015). Situação semelhante foi apontada por Monteiro e 

Teixeira (2006), que ao analisarem o papel das atividades mineradoras exercidas sobre a 

estabilidade da produção camponesa em Parauapebas, Pará, concluíram que os maiores 
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impactos da mineração nas trajetórias camponesas são devido ao fato de colaborarem na 

atração da força de trabalho para outras atividades. Essa alteração de disponibilidade na 

unidade familiar para realização de trabalho no estabelecimento agrícola ocasiona a 

instabilidade na agricultura familiar pelo fato da mão-de-obra familiar ser um dos pilares da 

reprodução da categoria (MONTEIRO; TEXEIRA, 2006). 

A agricultura familiar é composta por membros da mesma família que sobrevivem do 

que é produzido e comercializado. Se os estabelecimentos agrícolas não se mantém ou não se 

reproduzem, os jovens veem nas empresas privadas de mineração uma possibilidade de 

melhoria de sua qualidade de vida e estabilidade (CRUZ, 2015; SANTOS, 2017). Essa 

tendência de redução do número de membros das famílias e as mudanças nas características 

da unidade familiar podem servir como indicador de elevado grau de instabilidade da 

agricultura familiar, tornando inseguro o processo de sucessão, já que os filhos de assentados 

começam a desenvolver atividades que se mostram incompatíveis com a sua manutenção no 

lote (MONTEIRO; TEXEIRA, 2006).  

Esses fatores e a atual situação dos sistemas produtivos da agricultura são 

preponderantes quando se discute a intenção de pensar o futuro das propriedades a partir da 

perspectiva da continuidade dos jovens no campo. No entanto, as famílias apresentam 

dificuldade de adaptação, os agricultores possuem forte identidade e vínculo com o território e 

com as formas de sobrevivência, com valores culturais que vão muito além monetarização do 

valor das terras (CRUZ, 2015; SANTOS, 2018). 

 

4. Considerações Finais 

É evidente que a mineração no município de Canaã dos Carajás ocasiona a 

expropriação de terras e conflitos no meio rural. A concentração e especulação fundiária que o 

grande projeto de mineração gerou na disputa por territórios, aliados aos baixos salários no 

campo, estimula a população de jovens rurais a procurar oportunidade de emprego e maior 

acesso a bens e serviços na área urbana. Isso acaba gerando mudanças profundas nas 

características da unidade familiar, contribuindo para a instabilidade da categoria. Por outro 

lado, a própria atração dos jovens e a oferta ou possibilidade de empregos nas empresas leva a 

dicotomias discursivas. Por um lado, a desapropriação direta ou indireta, pela inviabilidade de 

permanência, por outro, a possibilidade de geração de emprego e renda que podem, 

dependendo das circunstâncias, assegurar a sobrevivência dos indivíduos ou dos grupos 

familiares. 
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Área Temática I: Desenvolvimento Rural Sustentável, Dinâmicas Territoriais e Conhecimentos Tradicionais 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

O presente trabalho trata-se de um relato de experiencia proposto para o tempo 

comunidade na disciplina Agricultura Familiar: Abordagem Sistêmica e Sistemas de 

Produção,ministrado pela professora Maria Grings, do curso de Especialização em Educação 

do Campo e Desenvolvimento Sustentável, oferecido pelo Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia, campus Castanhal. 

Tem-se como objetivo principal, historiar a trajetória pessoal e familiar de Sr. 

Francisco Toneca, a sua tomada de decisões a fim de se tornar além de trabalhador, o dono do 

próprio empreendimento rural, sua bravura e orgulho durante esse processo, bem como 

descrever as relações familiares e laborais, a base de sua produção e as transformações 

ocorridas em sua propriedade com o passar dos anos. 

 

2. Metodologia 

Para alcançar o objetivo aqui proposto, fez-se uso de um método qualitativo, a partir 

de uma entrevista com um questionário semiestruturado, além da utilização de um gravador, 

previamente autorizado pelo entrevistado, a fim de não deixar de registrar nenhuma 

informação relevante para o intuito da pesquisa.  
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3. Resultados/Discussões 

Senhor Francisco relatou que, até os 15 anos, morava juntamente à sua família, na 

comunidade da Guanabara, próximo ao km 21. Seu avô, senhor José Antônio, chamado por 

todos de Toneco, comprou as terras, abriu o ramal que possui seu nome (O Ramal dos 

Tonecos), que foi herdado pelos filhos e por Seu Francisco, que inclusive, herdou o apelido 

do avô e é o único ainda vivo desde a compra da propriedade, onde até hoje reside com sua 

esposa e 3 de seus muitos filhos, 16 no total. 

Seu Toneco vive com sua esposa, Dona Maria Toinha, em sua casa de alvenaria 

recém-construída, que antes era feita de barro, por isso não possuía muita segurança em sua 

estrutura. Dentro de sua propriedade estão também duas casas: a de uma de suas filhas, que 

vive com a sua neta, e seu filho com a família. Fora da propriedade, reside outra filha de seu 

Toneco, também com sua família. 

Durante muitos anos, a família ganhava seu sustento trabalhando desde já no cultivo 

da mandioca, mas de forma terceirizada em outras propriedades. Eles a ralavam e vendiam 

aos produtores locais que produziam a farinha. Tudo isso mudou quando Seu Toneco, após 

décadas, conseguir o título das suas terras no ano de 2014 e perceber que poderia, ele mesmo, 

junto com seus filhos, realizar todo o processo de beneficiamento da mandioca. Além das 

casas da família, na propriedade foi construído o Retiro, onde acontece todo o processo de 

fabricação da farinha.  

Para facilitar a descrição da propriedade, Seu Toneco nos mostrou a planta da 

propriedade, onde foi possível identificar a localização das casas, os igarapés, as árvores 

frutíferas e suas três roças de mandioca da qual retiram seu sustento. Além disso, ele apontou 

a parte de suas terras que foram vendidas para custear a legalização do terreno: 

 

1 Desenho da propriedade dos Toneca. 
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Junto com Dona Toinha, tiveram 16 filhos, alguns faleceram ainda crianças, outros 

casaram-se e foram embora da comunidade, restando lá somente 3 filhos, sendo 2 mulheres e 

um homem. Às mulheres fica a responsabilidade pelas tarefas domésticas (alimentação e 

limpeza), além de auxiliarem na raspagem a mandioca.  

Já os homens, Seu Toneco, o filho, genro trabalham no plantio, colheita, produção da 

farinha, da maniva e do tucupi, que são vendidos pelos mesmos nas feiras em Castanhal. Os 

mais velhos preocupam-se muito com a educação das crianças, não permitindo que eles 

―trabalhem no pesado‖, para que priorizem os estudos. 

Quanto à criação de animais no sítio, é possível notar e foi relatado que existem 

somente para a consumo próprio, como galinhas, patos e porcos. Ademais são criados animais 

de estimação, como cães e gatos, que circulam livremente por toda a comunidade. 

Mudanças significativas ocorreram na propriedade ao longo dos anos, a principal delas 

se configura na própria abertura do ramal para a entrada de carros e ônibus escolar. Para além, 

no sítio, a construção do retiro e do forno de farinha, os demais maquinários obtidos há 

poucos anos, logo após a legalização das terras de Seu Toneca, o acesso às informações, 

proporcionadas pela internet via satélite e a antena parabólica. A mão-de-obra continua, desde 

os tempos da criação do sítio, totalmente familiar. 

 

4. Considerações Finais ou Conclusão 

A partir da breve, porém enriquecedora experiência que o Sr. Toneca e sua família 

compartilhou com a equipe de estudantes/pesquisadores, foi possível entender a satisfação 

que toda a família tem em transmitir sua história de luta e resistência dentro do território que 

foi fundado pelos mesmos. Além disso, o relato de Sr. Toneca sobre a importância de ser 

dono e titular de suas terras ficou evidente a todos, pois ele entende que esse é o único bem 

que seus filhos herdarão.  

Ademais, a experiência nessa comunidade foi um aprendizado imensamente valoroso 

a todos os envolvidos nessa pesquisa. Espera-se, com isso, fazer com que a história dessa 

família possa ser lembrada, celebrada e recontada a partir de tantas outras trajetórias 

semelhantes dentro deste país tão plural e, ao mesmo tempo, tão singular, que é o Brasil. 
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Área Temática I: Desenvolvimento Rural Sustentável, Dinâmicas Territoriais e Conhecimentos Tradicionais 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

As questões ambientais, ao longo do tempo, ganharam espaço e importância frente aos 

impactos ambientais, em especial osprovocados pelo agronegócio, que atrelado a este fator 

somam a necessidade de possuir fontes de energias elétricas em suas atividades. Contudo, os 

pontos econômicos e sociais são mensuráveis em questão. Barbosa & Langer (2011) ressalta 

que um sistema biointegrado é de grande importância tanto para o pequeno ou médio produtor 

rural, como também, para o meio ambiente. 

No Brasil, há diversos campos de estudos e trabalhos relacionados ao tratamento dos 

resíduos orgânicos como alternativas viáveis de biodigestores para as propriedades agrícolas. 

De acordo com Messa et al. (2016) a implantação de biodigestor é genial por sua 

característica simples no processo de montagem que permite a digestão da biomassa que 

ocorre em função da presença de bactérias anaeróbicas. 

O uso das fontes de energias renováveis não é novidade e vem ganhando espaço no 

cenário nacional, pois, essas tecnologias podem gerar inúmeros benefícios ao homem do 

campoe meio ambiente.Entretanto, apesar de oferecer uma grande alternativa econômica e 

reduzir os impactos ambientais existem diversos resíduos e dejetos de animais envolvidos em 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1519 

atividades econômicas que não são utilizados frequentemente, ocasionando a destinação 

incorreta destes dejetos que impactam o meio ambiente (SANTANA FILHO et al., 2018). 

Mediante essa realidade, objetiva-se analisar os modelos de biodigestores que são 

passiveis de uso e rentável aos pequenos e médios produtores rurais no Brasil. 

 

2. Metodologia 

Trata-sede uma revisão literária, com caráter qualitativo a respeito das novas práticas 

de fontes de energias renováveis, tendo o Biodigestor como a principal ferramenta tecnológica 

para pesquisa do trabalho. Objetivando o entendimento desta ferramenta no contexto das 

questões ambientais e econômicas no agronegócio. Os métodos qualitativos são aqueles os 

quais a interpretação feita pelo pesquisador, bem como suas opiniões acerca do fenômeno em 

estudo, é imprescindível. 

Utilizou-se como base, dados bibliográficos dos últimos nove anos através do portal 

capes, Scientific Eletronic Library Online (Scielo), além de boletins técnicos dá Embrapa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária e relatórios técnicos sobre Energias Renováveis, bem 

como projetos profissionais disponíveis nos endereços eletrônicos.Os parâmetros utilizados 

para as pesquisas foram: Biodigestor, Propriedades rurais, Resíduos orgânicos, Impactos 

ambientais, Agronegócio e Energia elétrica; atribuindo o operador booleano ―AND‖ ao 

sistema de pesquisa entre os termos de interesse do estudo. 

 

3. Resultados e Discussões 

A produção do biogás advindo do agronegócio ainda é pouco explorada no Brasil, 

levando-se em consideração a sua potência. Entretanto, nos últimos 10 anos o biogás vem 

sendo usado cada vez mais na geração de energia, deixando de passivo ambiental e tornando-

se um ativo em energia (ZUCCA et al., 2018; BLEY JUNIOR, 2015). 

Diante dos parâmetros observados à introdução do Biodigestor nas propriedades 

rurais, Torres, Pedrosa e Moura (2012), afirmam que é imprescindível o conhecimento dos 

modelos disponíveis e acessíveis dessa tecnologia sustentável, bem como, o entendimento das 

características da propriedade rural,para a compreensão do desafio da integração dessa 

tecnologia as reais necessidades dos pequenos proprietários rurais do Brasil. 

Perante o potencial tecnológico atual, encontra-se uma série de modelos de 

biodigestores desenvolvidos para atender a demanda energética mediante o uso do Biogás. 

Dentre os modelos existentes, destacam-se os biodigestores de Campânula Flutuante, 

conhecido como Biodigestor Indiano (a), o Canadense (b) e o Chinês (c) figura 01. 
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Figura 01: Biodigestores utilizados no País.

Fonte:Santos et al.,2017; Rodrigues et al.,2018. 

O biodigestor Indiano opera de maneira contínua com descarga automática 

dispensando tanques de compensação. Ocupa pouco espaço, devido sua construção ser 

subterrânea e dispensa uso de reforços estruturais. Entretanto, para sua construção, esse 

equipamento exige elevado custos financeiros, assim como a sua  

manutenção, apresentando uma vida útil de apenas cinco anos. Ademais, por se tratar 

de um projeto no subsolo, é imprescindível a precaução com a ocorrência de acidentes, como 

a infiltração do estrato orgânico no lençol freático. 

Outro biodigestor é o canadense apresenta uma grande viabilidade referente a 

instalação e capacidade, devido a isso é o modelo mais utilizado em todo o território 

brasileiro. Essa tecnologia possui uma construção simples, o que resulta um custo de 

instalação pequeno, e pode ser utilizado em pequenas e grandes propriedades (RODRIGUES 

et al.,2018; SALLES, 2017). 

Figura 02:Custo total da produção de energia a partir do biogás (CTB) para biodigestor b. 

 

Fonte: Calza et al., 2015. 

Observa-se no gráfico quanto maior a quantidade de animais para se obter os estercos 

menor é o custo total de geração de energia. Isto ocorre porque o modelo Canadense de 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1521 

biodigestor possui menor custo de construção e consegue suportar um maior volume de 

estercos em relação ao modelo Indiano (CALZA et al., 2015).  

Um terceiro modelo de biodigestor utilizado no país é o chinês que apresenta um baixo 

custa de implantação e manutenção, sendo isso explicável pelo fato de que o seu uso destina-

se a produção de pequeno e médio porte, para aplicações de grande porte o mesmo torna-se 

consideravelmente perigoso, pois decorrente a pressão interna pequenas parcelas do biogás é 

liberado para a atmosfera, assim, tornando todo o ambiente ao seu redor altamente inflamável. 

Mesmo com uma variedade de modelos de biodigestores, sua implementação no setor 

rural encontra alguns entraves dentre eles o econômico e a ausência de conhecimento de 

pequenos agricultores sobre o aproveitamento do esterco para geração de energia (SANTOS 

et al. 2017).Ao considerar uma tecnologia viável econômica é importante considerar qual 

meio social essa será introduzida. 

O aproveitamento dos resíduos orgânicos por parte de pequenos produtores rurais para 

geração de energia com biodigestor segundo Santos et al., (2017) não era possível pois esses 

não possuíam infraestrutura econômica para esse tipo de energia renovável, sendo parte dos 

resíduos orgânicos destinados para a fossa séptica, rios e córregos. A falta de políticas de 

apoio ao pequeno produtor pode prejudicá-los socialmente e, é capaz de gerar impactos 

negativos ao meio ambiente. 

4. Considerações Finais 

Verifica-se o aumento de biodigestores implantados no Brasil, porém esse número é 

pequeno comparado com o número de propriedades rurais existente. Diante o potencial 

poluidor dos resíduos orgânicos advindos do agronegócio, o uso do biogás e biofertilizantes 

nas propriedades, agrega-se valor ao processo de tratamento dos dejetos e diminui-se os 

custos de produção diante da redução dos gastos do produtor com compra de energia e 

insumos. 

Tendo em vista que não se encontra muitas pesquisas relacionadas sobre tais projetos 

em territórios afastados no Brasil, a análise dos biodigestores Indiano, Canadense e Chinês 

precisa de mais destaque nas pesquisas dando ênfase nas bases econômicas, sociais e 

ambientais. 
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Considerando os aspectos apresentados, conclui-se que os dejetos de animais, aliada as 

técnicas de produção de energia a partir da produção de biogás, torna-se uma alternativa 

rentável para o produtor e benéfica para a gestão ambiental dentro das propriedades. 
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Área Temática I: Desenvolvimento Rural Sustentável, Dinâmicas Territoriais e Conhecimentos Tradicionais 
 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

A pimenta-do-reino (Piper nigrum L.) é uma planta largamente utilizada como 

condimento na culinária e tem grande importância econômica para o Norte do Brasil. O 

método de propagação mais utilizado é o de estaquia, por meio de estacas enraizadas 

(ALBUQUERQUE; DUARTE, 1977). Porém, a aquisição de mudas de pimenta-do-reino 

representa um custo significativo na implantação de um novo plantio. 

O potencial de enraizamento das estacas, bem como, a qualidade e a quantidade de raízes, 

podem variar com a cultivar, fatores ambientais e condições internas da própria planta. Assim, 

boa parte dos produtores de mudas, para obter melhores índices de pegamento das estacas, 

têm utilizado produtos à base de hormônios vegetais que promovam melhor desenvolvimento 

e diminuem o tempo de susceptibilidade da estaca a fatores bióticos e abióticos no viveiro. 

Dentre os reguladores de crescimento, o grupo das auxinas é usado com maior 

frequência (NORBERTO et al. 2001), estes são essenciais ao processo de enraizamento, por 

estimularem a síntese de etileno, favorecendo assim a emissão de raízes. Entretanto, os 

hormônios sintéticos são substâncias produzidas em laboratório e apresentam custos elevados 

para serem fabricados. 

mailto:felipecostamoura1@gmail.com
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          Na tentativa de substituir os hormônios sintéticos, visando redução nos custos de 

produção das mudas, diversos estudos vêm sendo realizados na perspectiva de utilizar 

fitormônios obtidos de plantas capazes de produzir, em níveis elevados, aleloquímicos com 

capacidade de promover o crescimento vegetal e, uma das espécies com potencial para causar 

tais efeitos seria a tiririca (Cyperus rotundus L), considerada como a mais importante planta 

daninha do mundo, devido sua ampla distribuição, capacidade de competição e agressividade. 

            Segundo Matos (2011), os tubérculos da tiririca possuem substâncias que podem ter 

efeito inibidor para algumas plantas cultivadas, porém, existem referências que afirmam que 

tais substâncias podem ser aplicadas para o uso de indução de raízes em estacas, agindo assim 

como sinergistas do ácido indolacético (AIA). 

           De acordo com Lorenzi (2000), a tiririca apresenta nível elevado de AIB hormônio, 

específico para formação das raízes das plantas. A aplicação de AIB vem sendo bem 

aproveitada para estimular o enraizamento de estacas em diversas espécies (ALVES NETO; 

CRUZ SILVA, 2008). Esses autores afirmam que há nos tubérculos de tiririca, maiores 

quantidades de AIA. 

Alguns estudos foram feitos utilizando extratos de tiririca como indutor de enraizamento em 

estacas de acerola (CÂMARA et al, 2016), café (DIAS et al, 2012) e maracujá (PEREIRA et 

al, 2012), sendo promissores à formação de raízes adventícias. Portanto, compreender quais 

condições proporcionam uma brotação de raízes mais rápida e vigorosa é extremamente útil 

no processo de produção de mudas. 

          Sabendo-se que o desenvolvimento homogêneo das plântulas contribui para a redução 

dos cuidados iniciais no cultivo, uma vez que estas se desenvolverão mais rapidamente e terão 

uma distribuição mais uniforme no campo, onde estarão expostas às condições adversas do 

ambiente (PACHECO et al, 2006). As informações sobre a indução de raízes adventícias de 

P. nigrum colaborarão tanto para o estabelecimento de manejos, quanto para o 

estabelecimento de um protocolo adequado à elaboração de um indutor radicular, trazendo 

informações importantes ao campo da alelopatia e estimulando estudos futuros com a referida 

espécie. 

          A pesquisa teve como objetivo avaliar o potencial do extrato aquoso de tiririca 

(Cyperus rotundus L.) como hormônio natural promotor de enraizamento de estacas de 

pimenta-do-reino. 
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2. Metodologia 

Inicialmente foram coletados os tubérculos da tiririca em área rural do município de 

Santa Maria do Pará. Em seguida, os tubérculos foram trazidos ao Laboratório de Análise de 

Sementes (LAS) do IFPA campus Castanhal, onde foram lavados em água corrente para 

retirada do solo, depois ficaram imersos em água por 4 dias para facilitar a retirada da casca 

dos mesmos. 

Logo após, os tubérculos descascados foram lavados e deixados em folhas de jornal 

para retirada do excesso de água, depois foram levados à estufa de secagem com circulação de 

ar a 65 ⁰ C por 48 horas, em seguida triturados em moinho, resultando em 60 g de pó, o qual 

foi diluído em 240 ml de água destilada, por um período de 48 horas e filtrado em papel filtro 

para a obtenção do extrato bruto (solução estoque), a qual ficou armazenada em geladeira. 

Na instalação do experimento, a solução estoque foi diluída nas seguintes 

concentrações: 5, 10, 15 e 20%, além da testemunha 0% (água destilada). Inicialmente, as 

estacas ficaram imersas em uma solução com hipoclorito a 5% por 5 minutos, depois lavadas 

em água corrente. Em seguida, foram imersas nas diferentes concentrações por três períodos: 

60, 120 e 180minutos. 

 As estacas utilizadas na pesquisa foram doadas pelo Viveiro Pró-Mudas, localizado 

em Castanhal- PA, no entanto, o campo das matrizes de pimenta-do-reino fica situado em área 

rural do município de Terra Alta - PA. As estacas apresentavam tamanho médio de 30 cm, 

com 3 a 4 nós, com apenas uma folha aderida ao nó da extremidade.  

Logo após cada período de imersão, cinco estacas de pimenta-do-reino foram retiradas 

de cada tratamento e plantadas levemente inclinadas, com um nó enterrado, em bandeja 

plástica (30x40x10 cm), contendo areia branca, previamente peneirada e esterilizada em 

estufa a 105 ⁰ C por 36 horas. As mesmas ficaram mantidas em ambiente protegido da chuva, 

por um período de 35 dias, com regas diárias ou quando necessário. 

Foram analisadas as seguintes variáveis: número de raízes; comprimento de raízes 

(mm); número de folhas emitidas; massa seca das folhas (g) e massa seca das raízes(g).O 

experimento foi conduzido em delineamento em blocos casualizados (DBC), sendo três 

repetições, considerando cinco estacas por tratamento, os quais foram distribuídos em arranjo 

fatorial 3x5 (tempos de imersão x concentrações). Para as variáveis número e comprimento de 

raízes foi realizada uma regressão polinomial, devido as mesmas terem sido realizadas em três 

períodos diferentes. Os dados foram submetidos a análise de variância (ANOVA), as médias 

comparadas pelo teste Tukey a 5% de significância. 
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3. Resultados/Discussões 

De acordo com os tratamentos utilizados, verificou-se por meio da análise de variância 

(Tabela 01) que não houve efeito significativo da interação dos fatores (concentrações x 

tempos de imersão) em nenhuma das variáveis analisadas. No entanto, ao avaliar os fatores 

isoladamente, verificamos que as concentrações do extrato promoveram efeito significativo 

para o comprimento das raízes, independentemente do tempo de imersão utilizado, não sendo 

verificado nas outras variáveis. 

Semelhantemente, as concentrações do extrato aquoso de tiririca e o tempo de imersão 

das estacas não influenciaram no crescimento do sistema radicular em estacas de cafeeiro 

(DIAS et al., 2012), também não foi verificada interação significativa entre esses fatores no 

enraizamento. 

 

Tabela 01. Análise de variância referente às diferentes concentrações de extratos de tiririca e 

tempos de imersão para promoção do enraizamento em estacas de pimenta-do-reino. 

Fonte de variação  Número de folhas novasemitidas  
 GL QM Pr > Fc 

Tempo de imersão (T) 2 1.066 0.6845NS
 

Concentração (C) 4 7.200 0.0580NS
 

T x C 8 2.150 0.6281NS
 

Bloco 2 0.466 0.8461NS
 

Resíduo 28 2.776  

Total 44   

Peso de folhas (g) 

Tempo de imersão (T) 2 0.0007 0.6103NS
 

Concentração (C) 4 0.0015 0.3777NS
 

T x C 8 0.0032 0.0526NS
 

Bloco 2 0.0000 0.9840NS
 

Resíduo 28 0.0014  

Número de raízes 

Tempo de imersão (T) 2 73.400 0.5446NS
 

Concentração (C) 4 210.388 0.1609NS
 

T x C 8 192.872 0.1605NS
 

Bloco 2 509.600 0.0233* 

Resíduo 28 118.195  

Comprimento das raízes (cm) 

Tempo de imersão (T) 2 0.2523 0.6299NS
 

Concentração (C) 4 3.8531 0.0004** 

T x C 8 0.4482 0.5801NS
 

Bloco 2 8.4249 0.0000** 

Resíduo 28 0.5370  

Peso de raízes (g) 

Tempo de imersão (T) 2 1.109 0.3085NS
 

Concentração (C) 4 0.962 0.3927NS
 

T x C 8 0.640 0.6824NS
 

Bloco 2 1.285 0.2584NS
 

Resíduo 28 0.904  

NS-não significativo; (*) e (**) significativos a 5% e 1% de probabilidade, respectivamente. 
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 Verifica-se na Figura 01 que a concentração de 10% do extrato de tiririca 

proporcionou os maiores comprimentos das raízes de pimenta-do-reino, sendo observado um 

declínio com o aumento da concentração. O extrato aquoso de tiririca mostrou-se eficaz no 

enraizamento de folhas de Solanum lycopersicum, conforme constataram Souza et al., (2012). 

Verificaram que o extrato de tiririca desenvolveu um volume superior de raiz, em relação à 

água destilada. 

 

Figura 01. Comprimento de raízes em estacas de pimenta-do-reino oriundas de diferentes 

concentrações de extratos aquosos de tubérculos de tiririca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Dias et al. (2012), a concentração da solução foi potencializada pelo 

aumento do tempo de imersão, onde concentrações crescentes a partir dos melhores 

desempenhos, para ambos os tempos de imersão (900 g dm
-3

e 500 g dm
-3

a 20 e 120 segundos, 

respectivamente) possibilitaram redução na altura de plantas, podendo esse fato estar 

diretamente relacionado à presença de compostos alelopáticos nas condições de maiores 

concentrações, tendo seu efeito potencializado com o aumento do tempo de exposição da 

solução aquosa nas estacas de cafeeiro. 

 

4. Considerações Finais 

Está mais evidente a influência das concentrações do extrato que os tempos de imersão 

empregados.  

Neste sentido, há a necessidade da realização de mais testes, para obter uma melhor 

compreensão da interação dos fatores, assim como, avaliar novas diluições e tempos de 

imersão. 
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Área Temática I: Desenvolvimento Rural Sustentável, Dinâmicas Territoriais e Conhecimentos Tradicionais 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

O açaí pertence ao gênero Euterpe, sendo 28 espécies distribuídas na bacia 

Amazônica. Fruto popular da nos Estados do Pará, Maranhão, Amapá, Acre e Rondônia, nos 

últimos anos ganhou maior importância e visibilidade devidas os benefícios à saúde, 

associados à sua composição fitoquímica e a capacidade antioxidante. As espécies mais 

exploradas comercialmente são Euterpe precatoria e Euterpe olerácea, onde aE. precatoriaé 

mais conhecida como ―açaí do Amazonas‖, por ser nativa da bacia do Solimões. Já a E. 

oleráceaé encontrada em áreas de várzea, ficando conhecida como ―açaí do Pará‖ 

(PORTINHO; ZIMMERMANN e BRUCK, 2012; PEREIRA, 2015). 

Este fruto oriundo de uma palmeira, nativa da Amazônia, é um símbolo 

socioeconômico regional, ganhando todo o mercado brasileiro e se expandindo para o 

exterior, atendendo a demanda em diversas formas de utilização, servindo para a produção de 

corantes naturais, na indústria farmacêutica, cosmética e alimentícia (in natura, sorvetes, 

picolés, bebidas energéticas, geleias, etc.) (LISBOA et al., 2019).  

Segundo a Conab (2019), o Pará e Amazonas são maiores produtores do Brasil, com 

percentual de 87,5% da produção nacional. O consumo da polpa do açaí rompe fronteiras 

nacionais e o resíduo gerado cresce cada vez mais, o que aumenta a preocupação ambiental, 

pois muitas cidades não tem destinação correta para esse caroço, acarretando descartes 
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inadequados como em lixões, rios e igarapés, modificando a paisagem e afetando 

negativamente o meio ambiente (ALMEIDA et al., 2017). 

Com a descarte inadequado, esse resíduo se torna um potencial agente poluidor de 

mananciais, possibilitando os assoreamentos e eutrofização dos rios (MARANHO e PAIVA, 

2012). Em contrapartida, a Política Nacional de Resíduos Sólidos recomenda medidas a serem 

adotadas para destinação correta do caroço do açaí, minimizando os impactos ambientais 

causados, além de incentivar a reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação, 

aproveitamento energético e outras destinações (BRASIL, 2010). 

Lisboa et al. (2019) apontando áreas de reaproveitamento como na compostagem, 

construção civil, saúde e alimentos, destaca que além da diminuição do impacto ambiental, 

reaproveitar o resíduo do açaí possibilita agregação de valores, ou seja, geração de fontes de 

rendas alternativas e empregos (LIMA, 2015).  

Este trabalho tem como objetivo revisar literaturas referentes a importância do 

reaproveitamento e reciclagem do resíduo advindo do açaí, obtendo material sustentável com 

uma matéria prima que permite sua utilização como energia térmica, substratose entre outras 

possibilidades.  

 

2. Metodologia 

Este artigo aderiu ao método de revisão de literatura qualitativa sobre o tema ―o 

impacto do caroço de açaí ao meio ambiente e as possibilidades de reaproveitamento‖. 

Buscou-se 40 fontes bibliográficas, onde das quais foram usadas 12 literaturas para a 

construção do resumo. 

Realizou-seo levantamento em banco de dados bibliográficos em periódicos no 

Google Scholar.Na construção da revisão de literatura, utilizou-se os seguintes tópicos:o 

resíduo do açaí como biochar, o resíduo do açaí no artesanato, o resíduo do açaí como energia 

térmica e o resíduo do açaí como alimento alternativo. 

 

3. Resultados/Discussões 

3.1. Resíduo do açaí como biochar 

Em trabalhos de pesquisa, Mendonça (2019) buscou reaproveitar o caroço de açaí 

produzindo o biochar, e consequentemente, diminuindo custos de produção agrícola e 

obtendo uma fonte alternativa de renda. Neste projeto, o autor avaliou a utilização de doses e 

granulometrias do biochar oriundo do caroço do açaí em atributos biológicos do solo e na 

produção de mudas de pimenta-do-reino (Piper nigrum L.).  
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Os resultados comprovam que a produção de biochar é uma alternativa para evitar o 

descarte do caroço de açaí, assim, como seus impactos ambientais. Vale salientar que o 

biochar acarretou em benefícios para o solo em seu âmbito biológico (maiores atividades 

enzimáticas das fosfatases, arilsulfatase e FDA) e propiciou maiores desenvolvimentos em 

altura, número de folhas e massa seca da raiz de mudas de pimenta-do-reino, sendo a dose 16 

t ha
-1

 e granulometria 5 mm a mais recomendada para esta cultura (MENDONÇA, 2019). 

3.2. Resíduo do açaí no Artesanato 

No trabalho de Vieira, França e Santos (2018) foi utilizado a fibra do caroço do açaí 

para confecção de vasos de plantas, tendo esse material sido coletado no município de 

Abaetetuba,Estado Pará. Posteriormente a coleta, o material foi levado e seco naturalmente de 

um dia para outro, que após foi realizado o processo de remoção da fibra, que em seguida 

passou para o processo de modelagem dos vasos em recipientes de alumínio e adesivo PVA. 

Para finalizar, os vasos foram levados para estufa em temperatura de 70º C, a cerca de 

1h30min.  

Esse processo de fabricação dos vasos de fibra, além de ser uma alternativa que possui 

capacidades de retenção de água em benefício da planta, ainda apresenta propriedades 

nutricionais e contribui para a diminuição dos impactos ao meio ambiente (VIEIRA; 

FRANÇA; SANTOS, 2018).   

3.3. Resíduo do açaí como energia térmica 

Nos estudos de Silva (2018), testou-se o uso de resíduos do caroço de açaí como fonte 

de energia térmica nos fornos (caieira) de cozimento de tijolos nas olarias de Imperatriz – 

MA. Como o resíduo de açaí é um material abundante no município, principalmente nas 

feiras, utilizaram esse material como energia alternativa em substituição da lenha. Nesse 

processo de reaproveitamento, a utilização do caroço de açaí é uma alternativa viável para a 

cidade, contribuindo economicamente para as olarias, pois reduz os resíduos sólidos nos 

espaços públicos e mananciais, além de ser uma alternativa de combate a supressão vegetal. 

3.4. Resíduo do açaí na Construção civil 

Outra possibilidade de reaproveitamento é a cinza do caroço de açaí como adicionante 

mineral na produção do concreto sustentável. Esse experimento foi submetido a ensaio de 

carbonatação acelerada e adição percentual de 0%; 5%; 8% e 10% de cinzas sob o traço de 1: 

1,7: 2,7: 0,54, com fck de 30 MPa e slumptestde 100±20mm para análise da durabilidade do 

concreto. Todos os testes da pesquisa foram de acordo com a NBR 12821/2009 (Preparação 

de concreto em laboratório) e os traços foram realizados segundo slumptest, na NBR NM 

67/1998(NASCIMENTO e OLIVEIRA, 2018).  
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Neste trabalho, os testes apresentaram que a melhor proporção de cinzas de caroço de 

açaí a ser incrementada à mistura de concreto é de 5%, pois nesta proporção apresentou maior 

trabalhabilidade, um concreto mais durável e 0 mm de espessura carbonatada 

(NASCIMENTO e OLIVEIRA, 2018). 

3.5. Resíduo do açaí como alimento alternativo 

De acordo com Nascimento et al. (2019), através de um relato, perceberam a 

potencialidade de reaproveitar o caroço do açaí para produzir uma bebida aromática, 

garantindo redução do volume de resíduos gerados e propiciando uma fonte alternativa de 

renda, principalmente para as famílias que vivem da cadeia produtiva do açaí.  

Após o processamento do caroço do açaí para um pó, semelhante ao café, produziram 

uma bebida e submeteram a uma análise sensorial (atributos avaliados foram aparência, 

aroma, cor, sabor, textura e aceitação global, além da intenção de compra e frequência de 

consumo) na qual, registram um feedback positivo dos participantes (100 pessoas), 

evidenciando que a alternativa de reaproveitar o caroço de açaí com um produto sustentável 

tem aceitação mercadológica (80%) (NASCIMENTO et al., 2019). 

 

4. Considerações Finais 

Este resumo de revisão bibliográfica possibilitou divulgar as informações de trabalhos 

publicados referentes aos usos e potenciais alternativas de reaproveitamento do resíduo do 

açaí. Dessa forma, este trabalho possibilita concluir que é necessário buscar alternativas para 

o reaproveitamento do caroço de açaí, visando destinar o seu resíduo corretamente.  

Os potenciais usos do resíduo do açaí mostrou as possibilidades e benefícios com a 

adesão de tecnologias sustentáveis de forma que agregue valor na utilização desses resíduos 

no dia a dia, deixando de ser resíduo para se tornar um sub-produto, além de gerar renda extra 

com as inovações tecnológicas, reduzindo os impactos e danos ambientais. 

 

5. Referências Bibliográficas 

ALMEIDA, A. V.C.; MELO, I. M.; PINHEIRO, I. S.; FREITAS, J. F.; MELO, A.C.S. 

Revalorização do caroço de açaí em uma beneficiadora de polpas do município de 

Ananindeua/ PA: proposta de estruturação de um canal reverso orientado pela PNRS e 

logística reversa. GEPROS. Gestão da Produção, Operações e Sist. v. 12, n. 3, p. 59, 

Bauru/SP: 2017. 

 

BRASIL, Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010. Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Comitê Orientador 

para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, 2010.  

 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1534 

LIMA, E. C. de S. Processamento de caroços de açaí (Euterpe oleracea Mart.) para a extração 

de inulina Açaí seedsprocessing (Euterpe oleracea Mart.) for inulinextraction. 2015. 102 f. 

Tese (Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos). Instituto de Tecnologia, Programa 

de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro. Seropédica/RJ: 2015.  

 

LISBOA, C. R.; SANTOS, G. R. dos; CORREA, N. C. F.; CRUZ, T. M. S. da. 

Aproveitamento de resíduos sólidos da agroindústria do açaí: uma revisão. 1-388. A 

Produção do Conhecimento nas Ciências Agrárias e Ambientais. Atena Editora.v. 1, 60-

74. Ponta Grossa/PR: 2019.  

 

MARANHO, A. S.; PAIVA, A. V. Produção de mudas de Physocalymmascaberrimum em 

substratos compostos por diferentes porcentagens de resíduo orgânico de açaí. Revista 

Floresta. v. 42, n. 2, p. 399 - 408, abr./jun. Curitiba/PR: 2012. 

 

MENDONÇA, M. S. Biochar de caroço de açaí como condicionador de solo na produção de 

mudas de pimenta-do-reino (Piper nigrum L.). Jaboticabal/SP, 2019. 65 p. Dissertação 

(mestrado) – Universidade Estadual de Paulista (UNESP), Faculdade de Ciências Agrárias e 

Veterinárias. Jaboticabal/SP: 2019. 

 

NASCIMENTO, K. F. S.; OLIVEIRA, T. M. C. Aproveitamento das Cinzas de Caroço de 

Açaí na Produção de Concreto Sustentável Analisando sua Durabilidade. Congresso Técnico 

Científico da Engenharia e da Agronomia –CONTECC’ 2018. Maceió/AL: 2018.  

 

NASCIMENTO, M. D. R.; SOUSA J. S.; SILVA J. E. V. C.; MENDONÇA, M. de S. 

Reaproveitamento do caroço do açaí como alternativa na produção de bebida aromática. in: 

AnaisIV CONGRESSO INTERNACIONAL DAS CIÊNCIAS AGRÁRIAS - IV COINTER 

PDVAGRO, Recife/PE: 2019. 

 

PEREIRA, C. V. L. Extratos bioativos de frutos amazônicos por química verde: extração por 

líquido pressurizado (PLE) e fluído supercrítico (SFE). 2015. 96 fls. Tese (Doutorado em 

Biotecnologia) – Programa Multi-Institucional de Pós-Graduação em Biotecnologia. 

Universidade Federal do Amazonas. Manaus/AM: 2015.  

 

PORTINHO, J. A.; ZIMMERMANN, L. M.; BRUCKK, M. R. Efeitos Benéficos do Açaí. 

Internacional JournalofNutrology, v. 5, n. 1, p. 15-20, jan./abr. Rio de Janeiro/RJ: 2012.  

 

SILVA, R. P. Utilização do caroço do açaí na produção de tijolos nas olarias da cidade de 

Imperatriz - MA. Dissertação (Agroenergia, Área de concentração: Aspectos 

Socioeconômicos de Sistemas de Agroenergia). Universidade Federal do Tocantins. 

Palmas/TO: 2018.  

 

VIEIRA, M. R. S.; FRANÇA, E. A. C.; SANTOS, L. S. III-151- Reaproveitamento do caroço 

de açaí na fabricação de vasos de fibra. XIV SIBESA, ABES, Belém/PA: 2018.  
 

 

 
 

. 

 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1535 

ESTRATÉGIAS E TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS NA 

AGRICULTURA 

 
Mauro Junior Borges Pacheco 

UFRA – Campus Belém/mauro.jr720@gmail.com 

 

John Enzo Vera Cruz da Silva 
IFPA – Campus Castanhal/ jhonsilvairituia@gmail.com 

 

Maria Maquiane de Sousa Martins 
UFRA – Campus Paragominas/ maquiane.ufra19@gmail.com 

 

Luan Gabriel Silva de Araújo 
IFPA – Campus Castanhal/ gabriel.luan121200@gmail.com 

 

Moisés de Souza Mendonça 
IFPA – Campus Castanhal/ moises.mendonca@ifpa.edu.br 

 

 
Área Temática I: Desenvolvimento Rural Sustentável, Dinâmicas Territoriais e Conhecimentos Tradicionais 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

A Revolução Verde permitiu o aumento da produção agrícola no mundo, uma vez que 

fez uso intensivo de agrotóxicos e fertilizantes, aliado ao desenvolvimento genético de 

sementes (BARROS, 2010). Para Matos (2010), a adesão dos pacotes tecnológicos a nível 

universal, visava potencializar os rendimentos dos cultivos, pois a proposta era elevar ao 

máximo a capacidade produtiva dos cultivos, propiciando condições ideais como: combate às 

pragas via utilização de agrotóxicos, e nutrição das culturas através da fertilização sintética.  

Todavia, a Revolução Verde não trouxe apenas bons resultados. Surgiram também 

problemas recorrentes ao uso exacerbado de agroquímicos, se tornando uma das principais 

causas de problemas ambientais, distanciando a agricultura dos princípios e processos 

ecológicos, fundamentais para a integridade ambiental dos agroecossistemas, ou seja, da vida 

(BARROS e ARAÚJO, 2016).  

A agricultura modernizada vem demonstrando dependência de adubos químicos, agro-

tóxicos, melhoramento genético de sementes, hormônios e corantes, maquinaria pesada etc., 

impactando negativamente no meio ambiente, acarretando desequilíbrios sobre os 

ecossistemas, que por vezes são irreparáveis. A exemplo dessa situação, tem-se a multi-

plicação de pragas, esterilização dos solos, assoreamento de rios e reservatórios, poluição de 

águas, devastação das florestas, redução da biodiversidade, contaminação dos alimentos e o 

envenenamento de trabalhadores rurais (LEAL e FARIAS, 2008).  
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Neste sentido, percebe-se que o sistema de agricultura convencional necessita da 

implementação de estratégias e tecnologias sustentáveis que proporcionem segurança 

alimentar, redução dos impactos ambientais, redução de custos de produção e redução do uso 

dos insumos químicos.  

Este trabalho teve por objetivo enfatizar as estratégias e tecnologias sustentáveis na 

agricultura, tendo em vista a crescente necessidade de estudos e aplicações da sustentabilidade 

na produção agrícola.  

 

2. Metodologia 

Este trabalho teve por base a revisão bibliográfica sobre a temática proposta. 

Consultou-se 50 fontes bibliográficas, dos quais apenas 17 estavam de acordo com a proposta 

da construção desse trabalho. A pesquisa bibliográfica desenvolvida no presente trabalho 

realizou levantamento bibliográfico em periódicos, sites, revistas, livros e cartilhas. A revisão 

de literatura foi discutida utilizando-se descritores: sistemas agroflorestaise tecnologias 

sustentáveis.  

 

3. Resultados/Discussões 

3.1. Sistemas Agroflorestais (SAF`s): 

Nos últimos anos, as práticas agroflorestais usadas pelos povos antigos, práticas essa 

que um dia foi considerada ultrapassada, estão sendo valorizadas, havendo um crescimento de 

pesquisas científicas sobre a temática. Tais estudos tem relacionado o uso do solo e a prática 

da agricultura em sintonia com a natureza, tendo resultados comprovando que sistemas 

agroflorestais são formas produtivas de uso do solo capazes de prover serviços ambientais, 

produção agrícola ou florestal (JOSE, 2009).  

Produtores rurais vêm despertando interesse nesse modelo, buscando, entre outras 

coisas, evitar altos custos oriundos da implantação de cultivos agrícolas e florestais, uma vez 

que os sistemas agroflorestais diversificam a produção agropecuária, estando baseada na 

diversidade de espécies agrícolas, florestais e pecuárias num só sistema, garantindo inclusive 

a maximização dos lucros (CORDEIRO, SILVA e OLIVEIRA NETO, 2018).  

 

3.2. Microrganismos promotores de crescimento para as plantas: 

Os microrganismos podem interagir de diferentes formas, auxiliando no crescimento, 

desenvolvimento ou resistência das plantas, funcionando coletivamente como um 
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microbioma. Já uma interação prejudicial é quando o organismo afeta o bom desenvolvimento 

da planta hospedeira, sendo de forma direta ou indireta (GOMES et al., 2016).  

Para Mendes, Garbeva e Raaijmakers (2013), técnicas como a inoculação de micror-

ganismos promotores de crescimento, ou seja, que promovam crescimento vegetal, controle 

biológico de pragas e doenças são exemplos da utilização do microbioma das plantas, 

podendo conferir uma diminuição dos custos e riscos de produção, além do aumento da 

sustentabilidade na agricultura com recursos biológicos.  

 

3.3. Plantio direto: 

A técnica conhecida por plantio direto consiste no revolvimento mínimo possível do 

solo, estando diretamente ligada ao sistema de rotação de cultura. Tal técnica permite maior 

preservação da fauna existe no solo, proporcionando maior desenvolvimento vegetativo e 

produtivo das plantas (FRANCHINI et al., 2011).  

Desta forma, o plantio direto é uma tecnologia economicamente praticável e acessível, 

enquadrando-se nas diferentes regiões e diferentes níveis de tecnologias, o que contribui para 

um empreendimento agropecuário mais sustentável, garantindo um rendimento das culturas, 

mitigando as possíveis erosões do solo e contaminação do meio ambiente, além de possibilitar 

retorno financeiro e ambiental (CRUZ et al., 2006).  

 

3.4. Adubação verde: 

Sabe-se que a adubação verde é um processo economicamente viável e sustentável, 

pois é fonte de matéria orgânica. Sua principal função é o fornecimento de nutriente às plantas 

pela inserção de leguminosas e gramíneas. As leguminosas têm a função de fixar nitrogênio 

por meio da fixação simbólica das matérias e as gramíneas fornecem o carbono e a biomassa 

no sistema, favorecendo o desenvolvimento dos microrganismos no solo (FINATTO et al., 

2013).  

A técnica é uma alternativa que propicia benefícios ofertados pela matéria orgânica 

disponibilizada para o solo e pela ciclagem de nutrientes, além da redução de gastos com 

fertilizantes, diversificação de cultivos, exploração do solo em diferentes faixas, maior 

retenção de água e redução de erosão (ESPINDOLA, ALMEIDA e GUERRA, 2004).  
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3.5. Vermicompostagem:  

A vermicompostagem é um processo que utiliza minhocas para digerir materiais 

orgânicos no processo de decomposição e excreção da matéria orgânica humificada, isto é, 

um bioproduto (húmus) rico em nutrientes (CARLESSO, RIBEIRO e REIGADO, 2012).  

A produção de húmus não causa degradação ao meio ambiente, pelo contrário, ao 

aplica-lo no solo, traz diversos benefícios como: aumento da porosidade do solos, mais 

absorção de nutrientes por parte da planta, crescimento da vida biológica do solo, ambiente 

propício para o desempenho dos fungos e bactérias fixadores de nitrogênio, diminuição na 

utilização de adubos químicos e, consequentemente, redução dos custos de produção 

(AMORIN et al., 2016).  

 

3.6. Biofertilizante:  

O biofertilizante é composto por bioativos advindo da biodigestão de composto 

orgânicos de origem vegetal e/ou animal, no qual ocorre a fermentação do metabolismo das 

células vivas aeróbicas, anaeróbicas (bactérias, leveduras, algas e fungos filamentosos) e por 

seus metabólitos, além de quelatos organo-minerais (MEDEIROS e LOPES, 2006). 

Produzir o biofertilizante é economicamente viável, pois reaproveita os resíduos sem 

destinação adequada nas propriedades, estimulando a redução do uso de produtos químicos 

(MAGRINNI et al., 2011). Essa tecnologia é viável e sustentável para pequenos, médios e 

grandes produtores, pois é formulado a partir de resíduos agrícolas da própria propriedade, 

sendo o biofertilizantes uma tecnologia promissora para a agricultura (BARBOSA, 2019).  

 

4. Considerações Finais ou Conclusão 

Visando a sustentabilidade, há novos caminhos para a agricultura, apesar da 

necessidade de quebrar o pré-conceito que afirma ser a agricultura sustentável algo arcaico. É 

inegável a importância e o papel das estratégias e tecnologias sustentáveis na agricultura, pois 

proporcionam diversificação na produção agrícola, segurança alimentar, redução dos impactos 

ambientais, redução de custos de produção e redução do uso dos insumos químicos. 
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Área Temática I: Desenvolvimento Rural Sustentável, Dinâmicas Territoriais e Conhecimentos Tradicionais 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

Vivenciamos uma época de acontecimentos incomuns e fatos inusitados que se 

manifestam em relação ao meio ambiente, sejam eles de ordem climática ou aparecimento de 

grandes problemas nas áreas produtivas de alimento do planeta, causando desconforto sobre o 

meio produtivo. O pensamento cartesiano que visa apenas a produção, sem se preocupar com 

os danos que determinadas práticas podem causar ao meio ambiente, que tem sido 

perpetuado, mesmo sabendo que tais atitudes ainda podem trazer impactos sociais (ARAÚJO; 

MENDONÇA, 2020). 

Segundo Kran e Ferreira (2006, p. 123) 

―a qualidade de vida, em conjunto com a ambiental e urbana, são temas que vem 

ganhando destaque por meio de discussões acadêmicas, políticas e sociais, 

principalmente quando relacionadas com os conceitos de desenvolvimento 

sustentável e sustentabilidade urbana.‖ 

Diante disso, o artigo objetivou realizar uma revisão bibliográfica sobre a temática 

desenvolvimento sustentável, buscando informações sobre as técnicas eticamente corretas e 

ecologicamente sustentáveis, além de identificar, selecionar e buscar entender os melhores 

mecanismos a serem aplicados na atual conjuntura (sociedade complexa e de contradições), 

visando a melhoria no modo de vida por meio de um desenvolvimento seguro que consiga 

trazer sustentabilidade consigo. 
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2. Metodologia 

A metodologia utilizada no trabalho foi a de revisão bibliográfica, utilizando-se as 

bases de dados online Google Acadêmico e Scielo. 

Inicialmente realizou-se busca sobre a temática geral, tendo como objetivo identificar 

desde a origem da terminologia ―desenvolvimento sustentável‖, com suas especificidades, até 

a sua aplicação e influências no mundo. 

Avaliou-se inicialmente os títulos e resumos dos artigos pesquisados, para posterior 

análise da fundamentação teoria e dos resultados obtidos.  

 

3. Resultados/Discussões 

Com o avançar dos tempos, aumento de discussões voltadas ao meio ambiente, criação 

e modernização nos meios de produção, é possível ver práticas em sistemas produtivos como 

o uso de biodigestores em cadeias de produção na agropecuária, utilização da Integração 

Lavoura Pecuária e Floresta-ILPF, o uso de biodiesel com objetivo de minimizar o consumo 

de combustíveis fosseis e a chegada da agricultura de baixo carbono. 

Em virtude da alta produção, faz-se necessário a utilização de biodigestores para a 

reutilização dos dejetos que normalmente seriam desperdiçados (BEZERRA et al., 2014). 

Essa é uma realidade encontrada na suinocultura brasileira, campo propício para a aplicação 

dessa tecnologia, buscando como objetivo diminuir impactos na cadeia produtiva e, por 

consequente, aumentar a execução do desenvolvimento sustentável. 

Outra técnica interessante e que vem ganhando espaço no cenário da pecuária 

brasileira é a utilização do ILPF, prática esta que permite aperfeiçoar o uso da terra, 

ampliando os patamares de produtividade, diversificando a produção e criando produtos de 

qualidade (MORAIS, 2017). 

Segundo Silva, Sales e Veloso (2016) este método tem vantagens ao comparar com a 

forma tradicional de produção, pois o solo pode ser explorado/trabalhado economicamente 

durante todo o ano, dependendo do consórcio escolhido, devido ao sinergismo formado entre 

a lavoura e pastagem, além de proporcionar melhor bem-estar animal. 

De acordo com Costa (2018), por ser energia gerada a partir de recursos renováveis, o 

biodiesel oferece vantagens em relação ao diesel comum utilizado nos últimos séculos, pois 

possui baixa emissão de partículas de carbono na forma de fumaça, monóxido de carbono, 

óxidos sulfúricos e hidrocarbonetos.  
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Diante de tal realidade, a produção do biodiesel vem em constante crescimento. É o 

que demonstra a Figura 1 abaixo da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis-ANP (ARAÚJO; MENDONÇA, 2020). 

Figura 1. Produção brasileira de biodiesel entre os anos de 2015 e 2020. 

 

Fonte: (ANP, 2020) 

 Conforme exposto por Nobre e Oliveira (2018), as autoridades políticas, juntamente 

com as instituições de pesquisa e faculdades de Ciências Agrárias, desenvolveram um método 

que possibilita a diminuição da emissão de carbono na agricultura, no qual nomearam como 

Agricultura de Baixo Carbono-ABC. 

Este plano visa práticas agropecuárias e florestais mais eficientes, em seis áreas: 

recuperação de pastagens degradadas, integração lavoura pecuária-floresta e sistemas 

agroflorestais, plantio direto na palha, fixação biológica de nitrogênio, plantio de florestas 

comerciais e tratamento de dejetos animais (NOBRE e OLIVEIRA, 2018). 

 

4. Considerações Finais 

Visando uma sincronia entre o produtor e o meio ao qual ele está inserido, percebe-se 

que a utilização de práticas sustentáveis possibilita o desenvolvimento rural de forma racional, 

gerando resultados socioeconômicos e ambientais positivos, agregando valores e permitindo 

maior e melhor qualidade de vida rural a partir de tais métodos. 

É necessário e importante a realização de estudos acadêmicos sobre como realizar um 

desenvolvimento sustentável, colocando em prática todas as teorias adquiridas, para que as 

futuras gerações possam usufruir dos prazeres que o meio ambiente pode e tem a oferecer, a 

partir de uma vivência de forma harmônica com o planeta. 
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Área Temática I: Desenvolvimento Rural Sustentável, Dinâmicas Territoriais e Conhecimentos Tradicionais 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

O presente trabalho foi feito a partir do projeto, Saberes-fazeres tradicionais dos 

mangues, das matas e das águas da Amazônia Atlântica: Um olhar a partir da Sociologia do 

Desenvolvimento Rural Sustentável. A pesquisa foi importante para a visibilidade e 

valorização dos meios de produção, como também salvaguardar os conhecimentos dessa 

comunidade, para que não sejam esquecidos com o passar dos tempos, saberes estes que são 

importantes na conservação do ecossistema. 

A pesquisa foi elaborado numa perspectiva etnoecologica; tendo como objetivo 

observar, registrar e análise os saberes-fazeres tradicionais da comunidade do cajueiro; a 

mesma está localizada aproximadamente quinze quilômetros da cede do município de 

Bragança-PA.  

O conhecimento tradicional ou conhecimento local constitui um patrimônio das 

populações tradicionais, transmitido pela oralidade, que apresenta peculiaridades em virtude 

da sua formação ser favorecida pela relação de proximidade dessas populações com a riqueza 

da biodiversidade, conhecimentos estes milenares, passados de geração a geração através de 

uma educação informal, e que com o passar do tempo vão sendo modificado, se 

transformando para poder suprir as novas necessidades que vão surgindo (COMEGNA MA. 

2006). 

Principal fonte de renda da comunidade baseia-seno extrativismo, seja subsidiado 

pelos manguezais, seja pelas árvores frutíferas das matas, suas práticas socioambientais são 
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voltadas para as atividades da pesca artesanal, coleta de caranguejo, coleta de mariscos, 

agricultura familiar e na criação de animais de pequeno porte. 

A relação com a natureza ora se apresenta de forma harmoniosa, através da 

conservação das matas ciliares, da proteção de nascente d´água, do cuidado com os animais. E 

ora se apresenta de forma conflituosa, através do desmatamento da vegetação nativa para 

plantios de lavouras e pastagens e do uso de agroquímicos nessas áreas de produção, que de 

certa forma contribuem para a diminuição da biodiversidade local, (DARTORA, 2010). 

 

2. Metodologia 

A comunidade do cajueiro está dentro dos limites da unidade de conservação (UC), 

RESEX Marinha Caeté Taperaçú, localizada aproximadamente quinze quilômetros da cede do 

município de Bragança-PA. 

Dentro desse contexto, destaca-se uma nova forma de abordar os fenômenos, no 

sentido de (re)valorizar os saberes-fazeres tradicionais sobre uso da natureza e resgatar para 

este cenário o protagonismo das comunidades rurais na superação da crise ecológica. Esta 

nova forma de fazer ciência se chama etnoecologia, que estuda como diferentes grupos de 

pessoas vivem em diferentes locais e compreendem os ecossistemas ao seu redor e suas 

relações com os ambientes circuncidantes.  

Foram entrevistados coletores de caranguejo-uçá, pescadores artesanais e agricultores 

de varias faixa etárias. Algumas dessas pessoas nasceram na comunidade, outros vieram de 

comunidades circunvizinhas em busca de melhorias de vida; uma vez que a comunidade é 

subsidiada pelos manguezais, árvores frutíferas e campos naturais, e que de certa forma 

facilita na busca por sua subsistência. As técnicas são passadas de pais para filhos ou parentes 

próximos, sendo assim aperfeiçoadas ao decorrer do tempo com novas tecnologias. 

Através de um questionário com 36 (trinta e seis) perguntas para orientar a entrevista e ser 

aplicado aos sujeitos da pesquisa. O mesmo foi desenvolvido a partir das áreas de 

conhecimento etnoecológico: ―Kosmo-corpus-praxis‖ (TOLEDO e BASSOLS, 2009). 

Pesquisa estruturada deu-se em dois momentos, o primeiro serviu para conhecer o 

espaço e os moradores com quem queríamos trabalhar, o primeiro contato que tivemos na 

comunidade foi com um antigo representante da associação da RESEX, que nos direcionou 

em alguns momentos da pesquisa. O segundo momento foi para entrevistarmos os sujeitos. 

A observação foi feita sob uma perspectiva etnoecológica: com gravação de áudios no 

smartphone e anotações no caderno de campo, e assim registramos as diversas rotinas de 

ensino-aprendizado sobre a extração e manejo dos recursos naturais dos extrativistas, todas as 
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falas dos sujeitos da pesquisa, a análise de todo material deu-se a partir dos registros e 

observações das atividades dos respectivos entrevistados. 

 

3. Resultados/Discussões 

Comegna (2006) relata que, apesar do conhecimento tradicional ser gerado no 

passado, se mantém em desenvolvimento, que vai ocorrendo de geração em geração, ou seja, 

ele não para, pois está sempre se modificando e sendo adaptado mediante a ocasião. 

Atingimos os objetivos de observar, registrar e analisar os saberes-fazeres. Saberes estes que 

muitas vezes não são reconhecidos como importantes na conservação e preservação do 

espaço, tendo em vista, de grande importância que os mesmos sejam reconhecidos como 

importante na conservação da biodiversidade local. 

Os agricultores detêm conhecimentos sobre o cultivo da maniva (Manihotesculenta-

mandioca), que é uma das culturas mais plantadas na comunidade, o preparo do solo se dá 

com o uso do esterco de gado por alguns agricultores, outros fazem uso de agroquímicos, mas 

a grande maioria faz uso do esterco, e após o terreno é cortado de trator deixando assim a terra 

pronta para o plantio, segundo um dos entrevistados os meses melhores para plantar maniva 

são: maio, junho, julho e agosto dependendo do clima. 

A partir da raiz da maniva são produzidas: a farinha seca, farinha d´água, goma, o 

tucupi e a farinha de tapioca. O processamento da raiz da maniva é realizado segundo os 

métodos tradicionais, herdados dos indígenas, que foram os primeiros cultivadores da espécie, 

com a utilização de equipamentos rústicos e mão de obra familiar. Os materiais utilizados no 

preparo da farinha são: prensas (tipiti de palha trançada e, ou prensa de madeira), peneira de 

tala de guarumã, forno de cobre a lenha, rodo de madeira, caititu (ralador de mandioca) e 

masseira de madeira.  

 A captura do caranguejo é feita com o auxílio de um gancho, que é introduzido dentro 

da toca para movimentar o caranguejo-úça do fundo da toca até a margem facilitando assim 

na coleta do caranguejo (Araújo, 2006). Mas não são todos os coletores que fazem uso de 

ganchos, alguns introduzem as mãos na toca do caranguejo com uso de luvas;também usam 

calçados confeccionados artesanalmente por suas esposas, o que ajuda na proteção contra 

possíveis danos ao corpo.   

Na pesca artesanal que se constitui em uma atividade de pequena escala, pois destina-

se ao consumo familiar e ao mercado local. Os pescadores fazem uso de pequenas 

embarcações ou canoas (que em sua maioria são produzidas pelos próprios pescadores, ou por 
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pessoas da comunidade) movidas a motor, na captura do peixe utilizam redes de nylon, linha 

e anzol, os moradores procuram produzir seus próprios materiais. 

Não há nesta comunidade, uma delimitação clara entre agricultores, pescadores e 

coletores de caranguejo; pois, todos sempre complementam suas rendas com agricultura, 

pesca e coleta de caranguejo. As metas de exploração do espaço foram alcançadas, pois os 

habitantes da comunidade foram acolhedores e receptivos em suas casas, e contribuíram para 

que as metas fossem alcançadas com sucesso. 

 

4. Considerações Finais 

Neste trabalho buscou-se observar, registrar e analisar os saberes fazeres tradicionais 

da comunidade do Cajueiro que foram atingidos com êxito, buscando valorizar seu modo de 

vida e sua cultura. Porém os extrativistas muitas vezes não são reconhecidos pelo seu 

trabalho, tanto na esfera econômica e social como na esfera política, o que deixa os mais 

jovens desmotivados a dá continuidade a essas atividades, a não valorização dessas atividades 

causa um sentimento de desvalorização desses saberes-fazeres, provocando assim o 

desinteresse por parte dos mais jovens em desenvolver essas técnicas artesanais. 

Estes por sua vez buscam outras fontes de renda para garantir o sustento, migram para 

cidade, e em muitos casos até para outros Estados, transformando totalmente seu modo de 

vida e consequentemente suas relações de trabalho, e desse modo vai se perdendo a identidade 

cultural dessas comunidades extrativistas que contribuem para a conservação da 

biodiversidade. É de suma importância que a população seja reconhecida pelo seu trabalho e 

manejo do meio ambiente, e ser valorizada pelas esferas políticas como necessárias para a 

conservação e preservação do espaço, através de projetos específicos que contemplem as 

perspectivas socioambientais da comunidade.  
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Área Temática1: Desenvolvimento Rural Sustentável, Dinâmicas Territoriais e Conhecimento Tradicionais 

 
Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

Os saberes-fazeres presentes em comunidades ribeirinhas, quilombolas, extrativistas, 

são em suma repassados de pais para filhos, através do processo de ensinagem-aprendizagem, 

que se destaca no meio acadêmico como educação informal. Deste modo, os conhecimentos 

são desenvolvidos pelos moradores a partir das necessidades geradas em cada família. 

O presente trabalho se desenvolve a partir das observações feitas na comunidade rural 

extrativista Acarajó Grande, que está localizada a 12 quilômetros da cidade de Bragança-

nordeste paraense, com objetivos de registrar e analisar a rotina dos extrativistas bem como 

valorizar a prática extrativista no ambiente acadêmico, dando-lhes total reconhecimento a 

partir da perspectiva etnoecologica que busca entender a relação, interação do homem no 

meio onde se encontra inserido, a partir das áreas de conhecimento: ―kosmos-corpus-praxis‖ 

(TOLEDO e BARRERA-BASSOLS, 2009) 

O plantio de culturas, manejo e a extração de recursos do mangue estão inteiramente 

ligados a mitos e lendas que predominam a crença, rotina e afazeres dos moradores que detêm 

elaborado conhecimento sobre o ambiente em que atuam, incluindo os ciclos biológicos do 

caranguejo, as fases lunares e as marés, que influenciam na organização e nas técnicas de 

captura (OLIVEIRA e MANESCHY, 2014) 

O ―personagem‖ mais conhecido na região e nos mangues pelos extrativistas é o 

Ataíde, protetor dos mangues, ser com estatura superior a de um homem comum, e anda com 

o órgão genital exposto pendurado ao ombro. Segundo coletores de caranguejo da região o 

individuo que for pego pelo Ataíde pode elevar a óbito podendo ser encontrado pendurado em 
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siribeiras ou raízes no meio do mangal. Sendo essa a lenda mais conhecida na comunidade e 

regiões circunvizinhas.  

Entende-se que a organização dos homens em grupos de sete, dez pessoas para a 

coleta de caranguejo é uma segurança contra o Ataíde e, para que nenhum dos extrativistas se 

perca no mangue, os coletores desenvolveram sons que funcionam como um código para 

sempre saberem onde está cada grupo e assim não correr nenhum risco de perder qualquer 

extrativista dentro do mangal.  

Cada assovio dentro do mangal identifica que há pessoas próximas, cada ruído em 

sons de ―tan, tan, tan‖ é um sinal de já ter chegado a hora de ir embora. Com o tempo os 

extrativistas adquirem experiências e desenvolvem técnicas que auxiliam no melhoramento 

das suas atividades dentro do mangal. 

Os moradores da comunidade na sua maioria exercem mais de uma atividade, como 

fazer o plantio de macaxeira, mandioca, por exemplo. As plantações devem ser feitas em 

quarto crescente, fase da lua adequada para que a árvore da maniva e/ou macaxeira cresça 

rápido e suasraízes cresçam robustas; esse é um conhecimento adquirido ao longo de séculos 

que se perpetua ao longo dos anos nas gerações que sobrevivem da agricultura, ou que 

complementam suas rendas com a comercialização dos produtos derivados de suas 

plantações. 

Para toda atividade de extração de produtos do meio ambiente, plantio e manejo 

ésempre regada de técnicas que se baseiam em eventos naturais e eventos considerados 

mitológicos. No decorrer da coleta de caranguejos no mangal se o extrativista estiver 

fisicamente só, longe dos demais companheiros, e começar a sentir calafrios, medo, presença 

de alguém não humano, e perceber que já passou pelo mesmo lugar várias vezes; nesse 

momento deve-se ter a certeza que a curupira, que geralmente mora embaixo de raízes das 

siribeiras conforme relatos dos próprios extrativistas estar presente, e sentiu-se incomodada; 

para acalma-la deve-se oferecer cigarros, ou dá-lhe um passatempo como enrolar cipós e 

esconder as pontas e jogar por cima da cabeça para que a curupira possa desenrolar, 

―conversar‖ com a entidade e explicar que está ali a trabalho, para levar a alimentação da 

família, fazer orações do pai nosso ajuda na proteção dentro do mangal. 

. 

2. Metodologia 

A pesquisa realizada na Unidade de Conservação, Reserva Extrativista Marinha Caeté 

Taperaçú, RESEX, Polo Acarajó Grande foi realizada com o objetivo de observar, registrar e 

analisar os Saberes-Fazeres-tradicionais sob uma perspectiva etnoecologica. 
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Por tanto, foi desenvolvido um questionários a partir das áreas de conhecimento da 

etnoecologia: cosmos, corpus e práxis, e aplicado aos extrativistas da comunidade tradicional, 

afim de conhecer suas práticas extrativistas e seus modos de vida tradicionais. A realização da 

pesquisa estruturada deu ao pesquisador maior controle no desenvolvimento da entrevista para 

obtenção de dados com o mínimo de perguntas possíveis, dando assim certa autonomia de 

expressar-se como desejado o sujeito entrevistado, extrativistas. 

As visitas á comunidade foram realizadas por etapas: a princípio, para conhecer os 

extrativistas e ir desenvolvendo uma relação de proximidade para que os mesmos pudessem 

sentir-se á vontade, para que houvesse um diálogo sem filtros sobre as atividades extrativistas 

e todo conhecimento sobre os mitos e lendas presentes na comunidade.  

Posteriormente, foram realizadas idas até o ambiente de trabalho dos extrativistas para 

registro e conhecimento da forma como se trabalha no mangue e a partir daí poder fazer a 

aplicação do questionário. 

 

3. Resultados/Discussões 

Partindo de uma perspectiva etnoecológica o manejo desses recursos está diretamente 

ligado com mitos, regras, valores e conhecimentos (PEREIRA e DIEGUES, 2010). Dentro 

desse contexto supracitado é importante conhecer o desenvolvimento da prática, as crenças 

que englobam cada atividade e saber como se comportar diante dos acontecimentos que se é 

exposto ao ser um extrativista. 

A população extrativista de Acarajó Grande é marginalizada, sem políticas públicas 

para lhes dar melhores condições de trabalho; e com politicas que lhes dão direitos como 

extrativistas e moradores de uma unidade de conservação (UC), mas que não são cumpridas, 

que não lhes favorecem nos seus trabalhos. 

Preocupando-se em manter o espaço para as gerações que possam vim ser 

extrativistas, agricultores, há a necessidade de criar novos métodos para valorizar o trabalho 

desses sujeitos que dependem da captura de caranguejo e muitas outras formas de extração da 

natureza, assim como valorizar a importância dos mitos e lendas para a preservação do meio 

ambiente e comportamentos da comunidade. 

 A não valorização do poder público para com esses grupos que vivem da agricultura e 

extração de caranguejos causa um sentimento de não pertencimento, um sentimento de 

desvalorização desses trabalhos. E, como consequência,a geração dos mais jovens buscam 

outras alternativas de trabalho o que gera perda de conhecimento, saber-fazer, histórico da 

comunidade. 
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4. Considerações Finais 

Neste trabalho, buscou-se atingir os objetivos propostos de observar, registrar e 

analisar os saberes fazeres da comunidade Acarajó Grande; pois é de grande importância que 

a população seja reconhecida pelo seu trabalho, manejo do meio ambiente, e valorizada pelas 

esferas políticas como necessárias para a conservação e preservação do espaço.  
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Área Temática I: Desenvolvimento Rural Sustentável, Dinâmicas Territoriais e Conhecimentos Tradicionais 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

 O desenvolvimento dos sistemas de produção agrícolas marca a transição do homem 

coletor-caçador para o homem sedentário, consolidando a possibilidade de surgimentos das 

primeiras grandes civilizações. Isso exemplifica, de maneira clara, o quanto a relação do 

homem com a terra é íntima e impacta profundamente a sociedade. Uma vez fixos em uma 

terra, criar e implantar um sistema capaz de suprir nossas necessidades alimentares básicas é 

determinante para termos uma sociedade bem nutrida e conter a fome. E, dependendo do 

ecossistema e outros fatores, os desafios e culturas de produção variam, criando diferentes 

culturas de produção e estilo de vida (MAZOYER; ROUDART, 2010). 

 Na Amazônia, percebe-se dois grandes ecossistemas, o de ―Terra Firme‖ e o de 

―Várzea‖. Sendo esses termos genéricos, criados pelos povos da Amazônia para diferenciar 

zonas que não sofrem com inundações regulares, caudadas pelo aumento do nível dos rios, e 

zonas de terreno mais baixos nos quais a maré alta costuma entrar, respectivamente (CRAVO 

et al., 2002). Destes, as várzeas apresentam-se mais férteis, exatamente por serem 

constantemente enriquecidas por nutrientes orgânicos e minerais trazidos pelas enchentes. Se 

por um lado o solo é rico, por outro o tempo de uso dele fica limitado ao período do ano no 

qual as chuvas amazônicas não são frequentes e, portanto, quando o nível dos rios está baixo 

(MEGGERS 1987).  

mailto:UFPA/nevesmaia.socorro@gmail.com
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 Assim, o presente trabalho surge da importância de se conhecer os sistemas de 

produção e atividade econômica, de povos que vivem as margens dos afluentes do rio 

Tocantins, para identificar possíveis gargalos e propor soluções, a fim de elevar a qualidade 

de vida dessa população. Tendo como objetivo, então, avaliar a atividade econômica e 

produtiva, de famílias pertencentes a ―Vila Braba‖, localizada no Rio Santana, no Municipal 

de Mocajuba-PA. 

 

2. Metodologia 

 No processo de desenvolvimento desta pesquisa foram entrevistados dez moradores, 

na faixa etária de 35 a 61 anos, incluindo sexo feminino e masculino, com um representante 

de cada família, de um agregado de casas denominado ―Vila Braba‖, localizado na Ilha da 

Conceição, no Município de Mocajuba-PA. Esse conjunto de casas passou a ser denominado 

como vila, principalmente, a partir da construção de uma ponte que liga todas as residências, 

as margens do rio Santana. Também conta, na sua extremidade direita, com uma escola 

direcionada ao ensino fundamental. 

 As entrevistas foram realizadas nos dias 17 e 18 de outubro de 2019, iniciando às 

14:00 horas e terminando 17:01 horas. Foi aplicado questionário contendo perguntas fechadas 

(estruturadas) e semiabertas (semiestruturadas), relacionadas a atividades econômicas e de 

subsistência, como: extrativismo, cultivo de hortaliças, criação de animais, cultivo de plantas 

frutíferas e comercialização desses produtos. Investigou-se também a dependência de fontes 

de renda relacionadas a outras atividades e assistência social. 

 

3. Resultados/Discussões 

 Diante das respostas dos entrevistados com relação aos alimentos cultivados e criados, 

observou-se que 100% (10/10) cultivam algum tipo de fruta, 80% criam alguma espécie de 

animais e apenas 30% (3/10) cultivam hortaliças. Sobre a comercialização de alguns desses 

produtos apenas 10% (1/10) relataram produção de excedentes que permitiam a 

comercialização, os demais informaram produção a um nível incapaz de gerar renda, sendo 

direcionada a subsistência.  

 Quando perguntados sobre quais variedades de frutas, hortaliças e animais criam ou 

cultivam, pode-se perceber uma baixa diversidade de cultivares, animais e produtos de origem 

extrativistas explorados pelas famílias. Sendo a prática de produção de hortaliças 

praticamente inexistente e, quando presente, se reduzindo a produção incapaz de suprir a 
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família com o mínimo esperado de quantidade e tipos como, por exemplo, tomates, cenoura, 

batata, cebola, alho e cheiro-verde, frequentemente usadas na culinária local. Assim, 

consomem recurso econômico para comprar algo que poderiam produzir em pequenos metros 

quadrados.  

 Ao serem questionados sobre o motivo de não produzirem tais alimentos, as respostas 

foram semelhantes a esta: ―Eles plantam isso só em terra firme...aqui não presta pra isso, a 

água não deixa‖. Isso nos leva a perceber o desconhecimento de práticas agrícolas as quais 

permitam o cultivo em zonas de várzeas, como a construção de hortas suspensas.  

 Já com relação a venda dos produtos alimentares produzidos ou coletados, as práticas 

extrativistas de produção de açaí, cacau e pesca de camarão foram as atividades com maior 

relação com a comercialização, embora elas sozinhas não sejam  capazes de gerar renda o 

suficiente para manter todas as necessidades básicas das famílias avaliadas, segundo relatam 

os entrevistados.  Sendo que 70% (7/10) disseram que vendem, principalmente açaí, cacau e 

camarão e 30% (3/10) disseram produzir apenas para subsistência.  

 Algumas famílias relataram extrativismo envolvendo a comercialização de um fruto 

nativo denominado murumuru (Astrocaryummurumuru), comprado por representantes da 

empresa de cosmético Natura. A atividade é realizada por 40% (4/10) dos entrevistados que 

relatam a importância dessa recente prática para a economia de suas famílias, mas ainda 

apresentando baixa produtividade relacionada a produção natural e a abundância da espécie, 

que ainda é explorada de forma extrativista. Somado a isso, 20% (2/10) dos entrevistados 

dominam a prática de artesanato, produzindo apetrechos como paneiros, tipiti e matapi, 

utilizando como matéria-prima tala de buriti (Mauritia flexuosa) ou de arumã 

(Ischnosiphonpolyphyllus), gerando renda extra a essas famílias.  

 Detectou-se que mesmo havendo determinada atividade econômica relacionada ao 

extrativismo e outras atividades econômicas geradoras de renda, a principal fonte de renta 

relatada foi 70% (7/10) auxílios do governo (―caça e pesca‖ e ―bolsa família‖), 10% (1/10) 

aposentadoria e 20% (2/10) servidor público.  

 Esses resultados corroboram outros trabalhos, os quais informam que as atividades de 

produção, de povos tradicionais da Amazônia, são predominantemente a agricultura familiar, 

o extrativismo e o artesanato. Sendo o ambiente um agente que limita as práticas de algumas 

culturas de produção, como a plantação de hortaliças (STEWARD, 1949; 1955; ver revisão 

em NEVES, 1989). No presente estudo foi informado certa influência da variação do nível da 

água na produção de hortaliças e a predominância de atividades extrativista envolvidas na 

comercialização e geração de renda.  
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 Há também limitações a produção extrativista relacionadas a disponibilidade de terras 

e a produção de cultivares ligadas a limitações impostas por condições naturais, como a 

alternância do nível das águas que tornam práticas convencionais de cultivo em terra firme 

pouco viáveis em zona de várzea. Entretanto, existem alternativas que permitem contornar 

alagamento e a umidade, como o cultivo de canteiros suspensos, nos quais há um bom sistema 

de drenagem do substrato e a produção não precisa ser interrompida nos períodos de cheias 

(Noda et al., 2007). 

 

4. Considerações Finais 

Diante do exposto, observa-se que a população ribeirinha de ―Vila Braba‖ apresenta 

um perfil produtivo e econômico predominantemente extrativista, tenho deficiências na 

capacidade de produzir hortaliças e criar sistemas agrícolas capazes de suprir suas 

necessidades básicas e gerar renda. Enfrentando como desafio condições de várzeas, a 

exemplo, as marés altas e a umidade do solo. Por fim, devido a sua baixa produtividade, sua 

principal fonte de renda ainda são os auxílios econômicos fornecidos pelo governo.   

Futuramente espera-se realizar trabalhos que introduzam nessas comunidades 

estratégias para elevar, diversificar e racionalizar o sistema de produção. Permitindo a criação 

de sistemas de subsistência mais eficientes, aumento de produtividade, geração de renda e, 

assim, promovendo qualidade de vida.  
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Área Temática 1: Desenvolvimento Rural Sustentável, Dinâmicas Territoriais e Conhecimentos 

Tradicionais 
Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

O termo ―peixes‖ designa o grupo de animais caracterizados por serem aquáticos, 

possuírem respiração branquial e, geralmente, apresentarem o corpo coberto por escamas 

(Bemvenuti et al. 2010). Os peixes consistem no grupo de animais mais numeroso entre os 

vertebrados existentes (Pough et al. 2008), compreendendo pelo menos 25.000 espécies atuais 

(Rosa et al. 2008).  Os peixes não representam um grupo natural, formam um grupo 

parafilético que inclui as lampreias (Hyperoartia ou Petromyzontoidea), os peixes-bruxa 

(Hyperotreti ou Myxini), os tubarões, raias e quimeras (Chondrichthyes), os peixes de 

nadadeiras raiadas (Actinopterygii), os celacantos (Actinistia) e os peixes pulmonados 

(Dipnoi), além de diversos outros grupos já extintos (Rosa et al. 2008). Entretanto, o 

conhecimento sobre esses animais e sua imensa diversidade ainda é incompleto, visto que 

dezenas de espécies novas de peixes são descritas todos os anos no Brasil; por isso, pode-se 

inferir que a riqueza total efetiva seja ainda muito maior (Rosa et al. 2008). 

Esse eixo temático dos Seres Vivos é abordado como parte do conteúdo das 

disciplinas Ciências, no 7º ano do ensino fundamental, e de Biologia no 2º ano do ensino 

médio. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a abordagem dessa temática 

deve abranger não apenas os enfoques taxonômico e evolutivo, mas precisaria incluir as 

relações existentes entre os seres vivos e o meio ambiente (Brasil, 1997). Apesar da grande 

relevância para a sociedade e para a ciência, os peixes não têm recebido a devida importância 

e o seu ensino ocorre de maneira descontextualizada (Vaniel et al. 2006). Entretanto, o estudo 

dos conteúdos biológicos pode ser complexo, exaustivo e muitas vezes abstrato para os 

alunos, impulsionando-os a ter uma breve memorização dos conteúdos, prevalecendo apenas 

ideias alternativas e de senso comum, que são bastante estáveis e resistentes, o que pode ser 

identificado, até mesmo, entre estudantes universitários (Mortimer et al, 1996). 

Os pescadores artesanais, por sua vez, possuem conhecimento próprio, não proveniente do 
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ambiente escolar, denominado de conhecimento tradicional ou local, que se baseia no 

conjunto de práticas cognitivas, culturais e habilidades transmitidas oralmente entre os 

membros das comunidades, sobre o uso dos recursos pesqueiros e o ambiente em que vivem 

(Berkes et al, 2000). O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) conceitua a pesca artesanal 

como uma das atividades econômicas mais tradicionais do Brasil, que até a década de 1960 

foi a principal forma de exploração dos recursos pesqueiros. 

Os tubarões são peixes cartilaginosos e são os principais predadores de topo do 

ambiente marinho, estando distribuídos  em  todos  os  mares  e oceano (Lessa et al.,1999), 

tendo um papel ecológico fundamental na manutenção desse ecossistema. Mesmo assim, 

atualmente os tubarões encontram-se ameaçados em todos os oceanos devido a intervenção 

humana, como a poluição e a sobrepesca (Vooren et al. 2005). Esses animais têm sido 

divulgados de maneira deturpada na mídia, como no filme ―Jaws‖ (Tubarão, na tradução para 

o português), sendo que acabam sendo temidos pela sociedade em virtude dos eventuais 

ataques a seres humanos, porém esses são eventos raros, em geral de caráter defensivo ou 

acidental/investigatório (Gadig, 1993). 

Os bagres pertencem à família Ariidae e são parte significativa da ictiofauna das 

regiões costeiras e estuarinas do Brasil, apresentando relevante valor econômico (Marceniuk 

et al, 2007). Em 2014, a Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da 

Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN), também conhecida como Lista Vermelha de 

Espécies Ameaçadas do Rio Grande do Sul identificou que o estado do Rio Grande do Sul 

possui 10 espécies em extinção e 280 espécies de sua fauna em algum grau de ameaça de 

extinção; várias espécies de bagres apareceram na lista, como o Bagre-branco, Genidens 

barbus (Lacepède, 1803) que se encontra na categoria EN - em Perigo e o Bagre marinho, 

Bagre-cachorro ou Bagre juru-bebê, Genidens planifrons (Higuchi, Reis & Araújo, 1982) na 

categoria CR - Criticamente em Perigo; estremecendo as relações entre pescadores e o 

governo, visto que a pesca de algumas espécies foram proibidas. 

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo comparar as percepções sobre os peixes 

entre pessoas que não estão ligadas a pesca e que atuam em qualquer área de trabalho, com  

pessoas ligadas a pesca, como pescadores e peixeiros. No caso de pessoas não ligadas à pesca, 

estaríamos avaliando os conhecimentos obtidos principalmente ou exclusivamente através da 

escola; enquanto que pessoas ligadas à pesca, como pescadores e peixeiros, têm 

conhecimentos adquiridos com a sua vivência interagindo diretamente com os peixes. Além 

do entendimento geral acerca dos peixes, serão abordadas especificamente perguntas sobre os 

tubarões, também chamados de cação e os bagres, grupos de peixes em  que a maioria das 
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espécies encontram-se ameaçadas de extinção no litoral sul do Brasil (IUCN Red List, 2013). 

Sendo assim, justifica-se este trabalho devido à carência de informações sobre as percepções 

de pessoas de diferentes áreas de atuação sobre os peixes e a deficiência no ensino desse 

conteúdo em sala de aula, apesar dos peixes serem animais imprescindíveis tanto 

historicamente, como para a manutenção do meio ambiente. 

Outro fator que motivou este trabalho foi o desejo de compreender e valorizar o 

conhecimento dos pescadores artesanais que, apesar de terem níveis de escolarização mais 

baixos, apresentam conhecimentos adquiridos através de anos de experiência. Sendo esse 

conhecimento dos pescadores valioso e rico em detalhes, embasado em uma série de 

observações do ambiente e das espécies pescadas, que com o tempo permitiram uma 

compreensão do modo de vida e características destas espécies (Nunes et al, 2011).  

 

2. Metodologia 

A pesquisa foi desenvolvida por meio de entrevistas guiadas por um questionário semi 

estruturado com 16 perguntas objetivas e duas abertas. Inicialmente, realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica bastante detalhada sobre trabalhos científicos já existentes e a legislação. A 

segunda etapa da pesquisa consistiu em entrevistas com pescadores artesanais que 

aconteceram no período entre julho e novembro de 2019 na comunidade de Prainha, na cidade 

de Osório, região da Lagoa dos Quadros, localizada no litoral norte do estado do Rio Grande 

do Sul e nas comunidades do Farol de Santa Marta e na Barra em Laguna, litoral sul 

catarinense. Na terceira etapa foram realizadas entrevistas feitas com o auxílio de questionário 

online - enviado para amigos que o repassaram também, priorizando pessoas que não fossem 

das áreas biológicas. Após o retorno dos questionários, foi realizada a tabulação dos dados 

digitados em planilhas Excel. Na sequência, foram elaborados gráficos a fim de facilitar a 

análise, utilizando os valores absolutos, suas médias e porcentagens correspondentes. 

 

3. Resultados/Discussões 

Das 137 pessoas entrevistadas não relacionadas à pesca, 76,8% eram do sexo feminino 

e 23,2% masculino. Em relação aos pescadores, dos 48 entrevistados, apenas 11,1% (quatro 

entrevistadas) eram do sexo feminino, todas elas da comunidade de Prainha (RS). A idade 

média dos entrevistados pescadores foi 49,2 (22 a 68 anos) e dos não-pescadores, foi 38,4 

anos (18 a 69 anos). Em relação ao nível de escolarização, 79,5% dos pescadores 

responderam ter ensino fundamental incompleto, enquanto o grupo de pessoas não 

relacionadas à pesca, apresentou como as respostas mais comuns: superior completo (38%), 
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pós-graduação (29%) e superior incompleto (27,5%). 

Identificou-se que os participantes não-pescadores possuem um nível razoável de 

conhecimento sobre a temática em questão, o que ficou claro devido às respostas fornecidas 

por estes no questionário realizado. Foi possível fazer uma estimativa sobre os conhecimentos 

prévios adquiridos, tanto no sistema de ensino quanto nos veículos de informação. 

Comparando as suas percepções entre abundância e conservação, ficou evidente que esse 

grupo apresenta relevantes preocupações quanto ao meio ambiente, validando o que o 

geógrafo Carlos Roberto Loboda (2005) relata em seus estudos. Segundo o autor, a discussão 

de problemas ambientais vem tornando-se uma temática obrigatória no cotidiano citadino, de 

forma mais intensa nas últimas décadas. Da mesma forma, ficou claro que esse grupo 

apresentou mais familiaridade com o tubarão do que com o bagre, o que também pode-se 

relacionar ao trabalho midiático que retrata, há anos, esses animais como assassinos e 

perigosos. 

Contudo, as respostas das entrevistas fornecidas pelos pescadores acerca da 

abundância e necessidade de conservação foram, de acordo com o esperado, confirmadas pela 

literatura científica na maioria dos casos. Ficou evidente, dessa forma, que as respostas das 

questões sobre o bagre na comunidade de Prainha, na qual mostraram-se descontentes com a 

situação atual da pesca, podem ter sido afetadas pelo conflito, visto que, a prática em questão 

encontra-se em situação conflituosa, mas é a forma básica de sustento para a maioria deles.  

 

4. Conclusão 

Os resultados mostram que o conhecimento ecológico local é bastante relevante e deve 

ser levado em conta para tomadas de decisões futuras, uma vez que, como os pescadores 

mesmo disseram, quem trabalha com a pesca diariamente é quem sabe o cenário real das 

águas do país. Apesar da diferença entre níveis de escolaridade entre pescadores e não-

pescadores, ambos os grupos demonstraram conhecimento e preocupação quanto à 

conservação de bagres e tubarões. 
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Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

O desenvolvimento humano e as tecnologias advindas dos conhecimentos por ele 

gerado depende da disponibilidade de água. No entanto, a disponibilidade de água não garante 

um desenvolvimento sustentável (DS), pois o DS depende da qualidade com que essa água 

disponível se encontra. Com o crescimento populacional, aumento da demanda por alimentos 

e a necessidade de gerar condições econômicas viáveis induz a intensificação dos sistemas de 

produção e consequências ambientais são observadas, condições que às vezes podem levar a 

danos ambientais irreversíveis. 

 

2. Metodologia 

 Para o desenvolvimento do trabalho foram realizadas revisões científicas e através dos 

artigos encontrados avaliados os aspectos de produção versos consequências ambientais de 

tais procedimentos.  

 

3. Resultados/Discussões 

Observa-se que estamos distantes de um processo real de equilibrar o desenvolvimento 

econômico com a manutenção ou conservação do meio ambiente. Condições que são 

essenciais ao desenvolvimento sustentável. Alguns fatores tem contribuído para a degradação 

do meio ambiente, e principalmente da água. O crescimento das cidades nas últimas décadas 

tem sido responsável pelo aumento da pressão das atividades antrópicas sobre os recursos 

naturais. A poluição dos corpos d’água é causada pela introdução de matéria e/ou energia 

alterando as características da água e podendo afetar a biota. O lançamento de despejos 

industriais e domésticos varia em função de suas características físicas, químicas e biológicas 

e da natureza das substâncias lançadas. A contribuição dos poluentes lançados 

clandestinamente pelas comunidades interfere negativamente na qualidade da água dos 

córregos.  
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A maioria dos contaminantes químicos presentes em águas subterrâneas e superficiais 

está relacionada às fontes industriais e agrícolas. Os agrotóxicos e afins são produtos e 

componentes de diferentes processos, e de uso na produção, armazenamento e beneficiamento 

na agricultura, pastagem, proteção de florestas e outros ambientes, para preservá-los da ação 

danosa e, ainda, substâncias e produtos usados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores 

e inibidores do crescimento. 

Muitas conquistas tem sido alcançadas com aspectos legais e legislação constituídas 

para atendimento ao que entendemos como sendo essencial para obtenção de ações voltadas a 

melhorias dos processos produtivos que levem em consideração o valor agregado as 

consequências ambientais causadas pelas ações produtivas e não somente o resultados 

econômico daquela ação. Entretanto, inúmeros são os desafios de se fazer valer tais 

incorporações ao processo produtivo, uma vez que é crescente a demanda de alimentos e do 

processo produtivo cada vez mais alienado aos resultados econômicos. 

 

4. Considerações Finais 

Assim percebe-se a necessidade de elaboração de políticas públicas, ambientais e 

econômicas, mais eficazes no controle hídrico, com o intuito de promover uso racional das 

reservas de água doce, evitando sua contaminação, bem como a redução dos desperdícios de 

água no processo produtivo de cadeias do agronegócio que se caracterizam pelo elevado 

índice de pegada hídrica. Assim se fazem fundamentais ações e políticas efetivas para 

minimizar os impactos gerados pelo processo produtivo ao meio ambiente para que tornam 

possíveis um equilíbrio que de fato nos conduzam ao desenvolvimento sustentável. 
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Área Temática 1: Desenvolvimento Rural Sustentável, Dinâmicas Territoriais e Conhecimentos Tradicionais  

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

        O Boto Vermelho (Inia geoffrensis) (de BLAINVILLE, 1817) é uma espécie de 

mamífero aquático que vive nas bacias da Amazônia e do Orinoco e que atualmente encontra-

se classificado como vulnerável na lista da IUCN (DA SILVA, et al 2018). Estudos 

demonstram que hoje existem quatro espécies de botos na Amazônia: o boto vermelho, ou 

boto cor de rosa (Inia geoffrensis), o golfinho boliviano (Inia boliviensis), o golfinho do rio 

Araguaia (Inia araguiaensis) e o tucuxi ou golfinho cinza (Sotalia fluviatilis)  (TRUJILLO-

GONZÁLEZ et al. 2019). 

Algumas das principais pressões antrópicas que o Boto Vermelho está sofrendo estão 

relacionadas às interações negativas com a pesca como a mortalidade incidental nas artes de 

pesca (MARTIN et al. 2004), e por retaliação aos prejuízos causados nos equipamentos de 

pesca (LOCH et al. 2009). Além dos conflitos com os pescadores, outros fatores podem 

influenciar no estado de conservação do boto como aumento do tráfego fluvial (TRUJILLO et 

al., 2011), contaminação com o mercúrio e pesticidas (TRUJILLO-GONZÁLEZ et al. 2019), 

além da perda, destruição e fragmentação de seus habitats por construção de usinas 

hidrelétricas (PAVANATO et al. 2016). 

O conhecimento ecológico local (CEL) dos pescadores pode contribuir de maneira 

eficaz na obtenção de informações acerca dos animais aquáticos e seus comportamentos 

(VIDAL et al.2010). Por conta da rotina de pesca, o contato entre os pescadores e o Boto é 

praticamente diário fazendo com que haja um convívio e observação dos pescadores em 

relação ao boto, ao ambiente em que vivem e onde são capturados os peixes (VIDAL et al. 

2010). Como consequência dessa observação os pescadores aprendem muito sobre os 
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organismos e ecossistemas com que eles interagem e através dessa observação é que se obtém 

conhecimentos que são passados oralmente de geração para geração (PEREIRA, 2010). 

Estudos aplicando o CEL em cetáceos têm demonstrado que os pescadores sabem identificar 

corretamente as espécies e aspectos de sua biologia, comportamento e interações (MANZAN 

& LOPES 2016). Nesse caso, o CEL pode auxiliar na conservação de espécies como o boto 

vermelho que carecem de estudos em rios de águas claras.   

O objetivo deste trabalho foi avaliar a percepção dos pescadores no Rio Tapajós, na 

Amazônia Brasileira, em relação ao Boto Vermelho (Inia geoffrensis), a respeito de aspectos 

reprodutivos e de conservação.  

2. Metodologia 

As entrevistas individuais foram realizadas em 2016 com 66 pescadores e 2 

pescadoras em 8 comunidades no Rio Tapajós na Amazônia Brasileira. Foi utilizado um 

questionário semi-estruturado para a realização das entrevistas. As principais perguntas foram 

relacionadas a ecologia, comportamento, reprodução e conservação do boto. O método 

utilizado foi o ―bola de neve‖ (VIDAL et al. 2019) que consiste em buscar indicações sobre os 

pescadores mais experientes através do contato inicial com o líder da comunidade. O líder da 

comunidade indica os pescadores que considera mais experientes e esses pescadores indicam 

outros. Assim sucessivamente até que os nomes dos pescadores mais experientes que foram 

indicados comecem a se repetir. Os critérios de seleção para inclusão no estudo foram: a 

pesca como atividade principal, morar na região por no mínimo 10 anos, e ser maior do que 

18 anos de idade. 

 

3. Resultados/Discussões  

 A idade média dos entrevistados nessa pesquisa foi de 46,75 ± 12,68. Sobre a 

interação dos pescadores com o boto, 51% dos entrevistados responderam que a principal 

interação negativa foi devido ao dano às redes de pesca, enquanto 22% responderam que a 

interação positiva deve-se ao fato de que o boto controla a pesca. Como boa parte da 

alimentação de I. geoffrensis é constituída de peixes (DA SILVA, 1983) podem ocorrer 

conflitos entre os pescadores que sobrevivem e se alimentam da pesca. Alguns desses peixes 

consumidos pelo boto possuem valor econômico ou relevância para a dieta dos pescadores 

amazônicos (DA SILVA & BEST 1996).  

Em relação ao estado de conservação dos botos a maioria dos pescadores (46%) 

acredita que a população de botos aumentou porque ninguém os mata, enquanto 24% dos 
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pescadores atribui o aumento populacional ao fato do boto se reproduzir muito. Em alguns 

outros aspectos sobre a conservação da espécie, observamos que há menor conscientização 

por parte dos pescadores e que essa percepção está relacionada ao fato de que o boto muitas 

vezes rouba os peixes das redes. Por outro lado, as entrevistas mostraram também que a 

percepção de alguns pescadores (22%), pode ser positiva por conta do boto ser um indicador 

de peixes, facilitando assim a pesca. Nesse sentido, há uma conscientização e conhecimento 

de alguns pescadores de que, mantendo a espécie preservada, os recursos pesqueiros também 

serão preservados, já que o boto como predador de topo exerce a importante função de manter 

as populações de peixes sadias e em equilíbrio, removendo os indivíduos parasitados e 

doentes e se alimentando das espécies mais abundantes (DA SILVA, 1983). Além disso, 

muitas vezes quando o boto se encontra no local da pesca, o pescador evita pescar para não 

sofrer danos no equipamento de pesca, o que pode auxiliar na conservação do pescado através 

da presença do boto. 

Quanto a reprodução de I. geoffrensis, 57% dos pescadores entrevistados 

mencionaram saber como acontece e 43% responderam não saber como acontece. Segundo 

23,53% dos pescadores, machos e fêmeas são vistos acasalando, 22,06% responderam que os 

botos são vistos principalmente no período de inundação. Já 13,24% dos pescadores 

responderam que a reprodução ocorre durante a seca e 43% não souberam responder sobre a 

reprodução. Com essa pesquisa percebeu-se que há uma carência e, em certos aspectos, um 

desconhecimento dos pescadores em relação a alguns aspectos da biologia do boto, 

principalmente sobre o comportamento reprodutivo desses animais. Nesse sentido, destaca-se 

o fato de que a reprodução e nascimentos do boto ocorrem entre os meses de maio/junho a 

setembro, durante o final da cheia e durante a vazante (MARTIN & DA SILVA 2018). Além 

disso, o boto tem uma gestação de cerca de 11 meses, onde nasce um único filhote, as fêmeas 

atingem a maturidade sexual em média aos 9,7 anos de idade e o intervalo médio entre os 

nascimentos é de 4,6 anos (MARTIN & DA SILVA 2018). Sendo assim, o que muitas vezes 

pode ser interpretado pelos pescadores como sendo mais de um indivíduo tendo filhote 

provavelmente se trata da mesma mãe com o mesmo filhote durante o tempo em que há o 

cuidado parental.  

Apesar das interações negativas relatadas pelos pescadores, estudos recentes mostram 

uma interação positiva entre crianças, adolescentes e o boto (RODRIGUES et al 2019). O 

interesse das crianças e adolescentes pelos botos pode ser utilizado para a criação de projetos 

de educação ambiental que envolvam a conservação do boto, gerando assim um maior 

conhecimento e conscientização para as gerações futuras.                  
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4. Considerações Finais 

Considerando os resultados da pesquisa, concluímos que o comportamento do boto ao 

roubar os peixes das redes de pesca influencia para a percepção negativa dos pescadores. 

Nossos resultados indicaram ainda que os pescadores também podem ter percepções positivas 

sobre o boto e que a educação ambiental seria de grande importância e ajudaria na melhora e 

na compreensão dos pescadores sobre alguns aspectos biológicos de I. geoffrensis.  

A partir deste contexto, uma das alternativas propostas, para sanar as dúvidas dos 

pescadores a respeito da biologia reprodutiva dos botos e de outras questões ecológicas, 

consiste na produção de uma cartilha com informações sobre o boto, tais como a classificação 

taxonômica, ecologia, comportamentos, estado de conservação e reprodução.  

Com a produção desse material e com outras atividades de educação ambiental junto 

aos pescadores e as comunidades, é esperado que haja uma maior compreensão e 

conscientização em relação ao boto, tais como a importância ecológica do boto para a 

conservação da espécie e para o equilíbrio do ecossistema fluvial.  
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Área Temática I: Desenvolvimento Rural Sustentável, Dinâmicas Territoriais e Conhecimentos Tradicionais  

Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar as ações coletivas da comunidade 

ribeirinha Vila Intel I, desenvolvidas em conjunto com o Programa Redes de Comunidades 

Ribeirinhas (PRCR), com intuito de ampliar a organização social diante da permanente 

violação de direitos. Essa violação é decorrente dos anos da instalação das empresas 

madeireiras na região, esses povos foram relegados a um silenciamento velado de exploração 

e expropriação de seus territórios e culturas do bem viver em harmonia com os símbolos da 

biodiversidade amazônica, tudo em nome de um ―desenvolvimentismo para Amazônia‖ que 

ao longo dos anos vem apropriando-se de seus territórios e deixando um rastro de 

consequências e dizimando povos e comunidades tradicionais. Segundo Chalita (2005, p.100) 

―a noção fundadora da ideia de desenvolvimento tem origem na ideia iluminista de progresso, 

a qual assenta- se, por sua vez, nas ideias de riqueza e evolução do pensamento neoclássico.‖ 

Nesse sentido, os diversos tipos de violação de direito e a luta hegemônica pelo território é 

muito presente na comunidade Vila Intel I é nesse processo de luta pelo seu território e modos 

de vida. 

Povos tradicionais tem direito sobre o território que devem ser garantidos, além da 

diversidade humana e cultura dessas comunidades sendo de grande importância, em que 

Toledo (2001, p1) enfatiza ―[..]Esses povos e comunidades são considerados pobres ou 

tratados como seres invisíveis‖. A organização social é fundamental para esses povos e 

corresponde a um fenômeno transformador de realidades em comunidades socialmente 

vulneráveis, como é o caso da Vila Intel I, é o instrumento necessário de participação social e 
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mobilização para lutarem por seus direitos e ―nessa direção, as estratégias de mobilização 

social e organização referem-se à participação na construção dos referidos conselhos, não 

como mecanismos de colaboracionismo de classes, mas como espaços de luta, espaços de 

enfrentamento entre interesses antagônicos, na explicitação de demandas das classes 

subalternas e implementação de respostas às suas necessidades.‖  (ABREU; CARDOSO, 

2009, p. 12 e 13). E para isso é preciso que a participação social aconteça, assim será possível 

que os moradores da comunidade Vila Intel I consigam se organizar para formarem uma 

Associação de moradores. 

 

2. Metodologia 

O Município de Breves localiza-se na mesorregião do Marajó e microrregião Furos de 

Breves, no estado do Pará, é banhada pelo rio de águas escuras chamado de Rio Parauaú. E é 

nele que se localiza a comunidade ribeirinha, Vila Intel I, local em que a pesquisa foi 

realizada, é formada por aproximadamente 50 famílias. Fazendo partedo municípios que está 

entre os 10 mais baixos IDH do Brasil (IBGE, 2010), Com a falta de políticas públicas e a 

ausência de outros meios em que a sociedade pudesse obter renda, a economia gira em torno 

dos benefícios, sendo o Bolsa Família o principal. E não ocorre de forma diferente na Vila, 

em que todos os moradores se encontra em vulnerabilidade social.  

Mapa do rio Parauaú, Breves/ Vila Intel. 

Fonte: Mapas Google. 

A metodologia trata-se de uma pesquisa documental, pois utilizaremos de relatórios, 

sendo está também de cunho bibliográfico, analisando e referenciando os autores que 

debruçam sobre o assunto aqui exposto, e pesquisa de campo, através das oficinas realizadas 

na comunidade. Com isso, os moradores faziam seus comentários nas atividades 

desempenhadas, enunciavam seus relatos nas conversas informais e também nas entrevistas 

Villa Intel  
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que foram feitas no lócus, no qual nos embasamos para compreender criticamente a realidade 

social vivenciada pela comunidade. 

Os autores desse resumo integram o Programa RCR que facilitou o acessos a dados e 

conhecimentos da comunidade pesquisada, esse é um resultado do trabalho de extensão, 

registrar a realidade vivenciada pelas comunidades ribeirinhas no Marajó. 

 

3. Resultados/Discussões 

Os resultados apresentados até agora são preliminares porque ainda estão na fase II, de 

elaboração e discussão, mas fomos interrompido por causa da pandemia, logo tivemos que 

parar momentaneamente, ainda assim os dados aqui apresentados são favoráveis, pois quando 

chegamos na comunidade, eles ainda eram um grupo que não se reconheciam como 

portadores de direito, que tinha uma baixa estima. E agora o grupo está passando por um 

processo de transição, se reconhecendo se organizando, revendo seus problemas e suas 

dificuldades, há uma mobilização. Destacamos alguns resultados preliminares. Também 

podem ser apontados como resultados: - Percepção da necessidade de superação da 

dependência das empresas madeireiras como única fonte de emprego e renda; - Aumento da 

participação social como indicador estratégico de autonomia e empoderamento social;- A 

decisão coletiva para formação da associação de moradores contando com o protagonismo 

dos integrantes da comunidade. 

Através do PRCR e o engajamento entre alunos e a comunidade Vila Intel durantes as 

oficinas, pode-se avistar como a comunidade passou a entender e compreender seus direitos. 

É notório que os moradores dessa vila passaram a fazer uma reflexão sobre sua realidade e 

condições de vida,com um olhar mais crítico e reflexivo e que estão constantemente tendo 

seus direitos violados. E a partir disso,começaram a se unir com os mesmo ideais, em uma 

relação de cooperativismo.Segundo Oliveira (2015), a categoria do empoderamento se dá 

através de conhecimento, instrumentos e meios com que os indivíduos tenham acesso à 

informações e que possam por meio delas buscar seu protagonismo social dentro da 

sociedade. Sendo assim a participação social das pessoas mais vulneráveis é de extrema 

importância para que possa ocorrer o fortalecimento e ganhar mais visibilidade, tendo seu 

resultado mais eficaz. Com as discussões e debates a comunidade foi ganhando protagonismo 

e consciência de sua força. Segunda SOUZA (1996) entender a organização comunitária 

como ação resultante da tomada de consciência dos agentes sociais quanto ao seus problemas, 

que ao buscar, cria estratégias coletivas para superação dos mesmo. Diante disso a 

participação social é um dos fatores mais importante para se ter êxodo na concretização de 
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suas metas, para pensar e agir em coletividade, buscando uma melhor qualidade de vida, 

lutando pelas causas sociais, econômicas, culturais e por todos seus direitos, integrando e 

mobilizando a conquistas serão celebradas por todos.  

Em meio a realidade vivenciada pela comunidade, com falta de infraestrutura e descaso 

do poder público, a comunidade se organizou e realizou um mutirão para a construção das 

pontes da vila,que é o único meio de deslocamento dos moradores, a horta comunitária 

também é uma proposta a ser realizada, e a reforma da casa da farinha buscando ampliar os 

processos de (re)criação do trabalho comunitário, ampliando o número de pessoas, sendo uma 

forma de renda para a comunidade.Com a participação e engajamento dos moradores nessas 

decisões, fortaleceu ainda mais esse desejo de enfrentar os desafios que estão diante deles. 

Assim, esse conjunto de pessoas com interesses em comum estão cada vez mais 

buscando autonomia e pontos estratégicos para que cresçam como comunidade e cidadãos de 

direito. Gradativamente, a comunidade tem mostrado mais empoderamento por meio de um 

abaixo assinado para que seus direitos não sejam violados, que sabem, conhecem e exigem o 

que é seu por direito. É dessa forma que vem ocorrendo na Vila Intel, que vem buscando se 

fortalecer unido forças de vilas vizinhas, justamente por compreenderem que estão em busca 

do mesmo direito, passando pelas mesmas dificuldades, e planejando os próximos passos, de 

forma participativa e organizada, com a associação dos moradores se concretizando e dando 

novos frutos para mais oportunidade de renda, acesso aos direitos e autonomia.  

 

4. Considerações Finais 

Com base nos dados coletados foi notório o aumento da participação da comunidade 

nas ações e organização social, com o apoio do programa RCR, a comunidade conseguiu se 

fortalecer e se reconhecerem como cidadãos possuidores de direitos, por mobilização dos 

mesmos, conseguiram avançar nas discussões. As ações a serem realizadas  nas comunidades 

foram discutidas em uma reunião que ocorreu no mês de janeiro com a parceria das 

comunidades vizinhas (Vila Intel II e Magebras) pois também estavam passando pelos 

mesmos problemas, os temas abordados na reunião foram coletivamente escolhidos pelas 

comunidades, o primeiro tema a ser falado foi  geração de emprego e renda: com a 

implantação de uma horta comunitária e com a  reforma da casa da farinha, qualificação dos 

integrantes das comunidades, enaltecendo seus saberes tradicionais e modo de vida, dando 

início também na formação da associação de moradores, no intuito de facilitar e  garantir os 

direitos que a muito tempo está sendo negado a eles. Ressaltando que as comunidades 

ribeirinhas, indígenas e quilombolas são povos que resistem a anos aos constantes ataques 
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contra a sua cultura, existência e história tendo assim que lutar todos os dias incessantemente 

pelo simples direito de viver. 

 Logo o objetivo da pesquisa foi parcialmente concluído, haja vista que o programa 

ainda está em andamento, sendo temporariamente interrompido por questão de segurança, 

devido ocorrido da pandemia, e por essas localidades não terem acesso a rede de comunicação 

através das redes moveis o contato é mínimo de notícias das comunidades em que o Programa 

atua, no entanto o engajamento está tendo continuidade com as lideranças da mesma. 
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Área Temática 1: Desenvolvimento Rural Sustentável, Dinâmicas Territoriais e Conhecimentos tradicionais 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

O licuri (Syagrus coronata) (Martius) Beccari, pertence à família Arecaceae, 

subfamília Arecoideae, tribo Cocoeae, subtribo Butineae (NOBLICK, 1991).    

A cultura do licuri é de grande importância para o semiárido brasileiro, é resistente a secas 

prolongadas e tem capacidade de frutificar o ano todo, é um grande aliado do agricultor em 

épocas de estiagem sendo utilizado na alimentação de animais tais como o gado, caprinos, 

ovinos e aves. Além de ser consumido também por animais silvestres.   

 O licuri também é bastante utilizado nas comidas típicas dos nordestinos, o fruto da 

palmeira é consumido in natura, a polpa e a amêndoa são muito utilizadas para fazer doces, 

cocadas e sorvetes, da amêndoa também é possível fazer a extração do óleo que possui uma 

excelente qualidade e é utilizado na culinária. 

Embora seja uma planta de extrema importância social, econômica e ecológica para os 

sertanejos do semiárido, vem sendo explorada de maneira intensiva aos longos dos anos, pelos 

agricultores da região do Nordeste em especial nas cidades do interior da Bahia Ribeira do 

Pombal, Euclides da Cunha, Quijingue, Canudos, Monte Santo e Uauá como uma forma de 

subsistência familiar na comercialização de artesanatos, consumo de seus frutos, e 
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principalmente em épocas de longas estiagens para alimentação dos animais sem que haja 

nenhuma preocupação com sua possível extinção. 

As sementes apresentam dificuldade na germinação devido, principalmente, a 

resistência mecânica do endocarpo, levando de 42 a 334 para germinar (MATTHES & 

CASTRO, 1987; LORENZI, 1992). Essa característica dificulta a propagação do licuri 

contribuindo com o maior risco de extinção. 

O objetivo foi avaliar a germinação das sementes após retirada do endocarpo e do 

opérculo.   

 

2. Metodologia 

O experimento foi conduzido no laboratório de fisiologia da UNEB – Campus XXII, 

no município Euclides da Cunha - Ba. As sementes foram coletadas no município de Monte 

Santo – Ba.  

As sementes foram esterilizadas por 1 hora em hipoclorito, em seguida foi retirado o 

endocarpo seguido de outra esterilização em hipoclorito por 20 minutos.  

Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado com 2 tratamentos 

e 9 repetições com 10 sementes. Os tratamentos foram T1-sementes integras e T2-sementes 

sem o opérculo. 

Foram avaliados a porcentagem de germinação (PG) e o Índice de Velocidade de 

Germinação (IVG) das sementes, conforme a metodologia proposta por Manguire (1962): 

IVG = G1/N1 + G2/N2 + ... + Gn/Nn, em que: IVG = índice de velocidade de 

(germinação); G1, G2, ... Gn = número de plântulas. 

As médias foram comparadas pelo teste de Scott Knott com nível de 10% de 

significância. As análises estatísticas foram realizadas com auxílio do programa 

computacional Sisvar (FERREIRA, 2015).    

 

3. Resultados/Discussões 

Nas avaliações quanto à remoção total do opérculo da semente do licuri, foi observado 

diferença significativa para ambas as variáveis analisadas, Índice de Velocidade de 

Germinação (IVG) e Porcentagem de Germinação (PG), em que os melhores resultados foram 

obtidos com a remoção total do opérculo (TABELA 1). Essa observação corrobora os 

resultados de Fior et al. (2011) que ao trabalhar com a germinação da semente da palmeira 

Butiá constatou que a retirada do opérculo da cavidade embrionária da semente foi eficaz 

como tratamento de superação de dormência de sementes de B. capitata, em ambos os testes, 
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permitindo um percentual médio de germinação de 90%. Na mesma linha de estudo, Pérez & 

Criley (2008) observaram que a remoção do opérculo reduziu pela metade o tempo médio de 

germinação da semente de Pritchardia remota Becc.  

A retirada do opérculo proporcionou efeito positivo sobre o IVG e PG, possivelmente 

por favorecer a absorção de água pela semente de forma mais acelerada, uma vez que não 

existe nenhuma barreira que impeça a entrada de água e nutrientes necessários para a 

germinação da semente. 

 

Tabela 1: Médias para as variáveis IVG e PG para o tratamento 

de opérculo da semente de licuri. 

Trat. Opérculo IVG PG % 

T1 1.20 b 19.22 b 

T2 4.97 a 45.55 a 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem entre si 

pelo teste Scott Knott ao nível de 10% de probabilidade.  

 

4. Conclusão 

A retirada do opérculo da semente do licuri proporcionou maior velocidade e 

porcentagem de germinação.  
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Área Temática1: Desenvolvimento Rural Sustentável, Dinâmicas Territoriais e Conhecimentos Tradicionais 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

―Analisando-se historicamente o processo de evolução tecnológica na agricultura, 

verifica-se que esta sempre foi objeto das observações atentas de todos os que procuravam 

melhorar as práticas correntes‖ (ASSIS, 2006, p.76). Assim, o homem sempre se preocupou 

em procurar possibilidades para melhorar a produção agrícola, ao mesmo tempo que buscou 

pelo cuidado com a preservação do meio ambiente e qualidade dos alimentos. 

O Estado tem a função de gerir e propor políticas públicas para o desenvolvimento da 

agricultura brasileira, em especial a agricultura familiar, levando em consideração os aspectos 

culturais e econômicos. Ademais, é crucial atentar-se aos cuidados ao meio ambiente, uma 

questão de grande relevância perante a sociedade. (FIGUEIRA; SANTOS; VITURI, 2011). 

A agroecologia é um mecanismo que contribui para o desenvolvimento rural 

sustentável, colaborando para consolidação das diversas dimensões da sustentabilidade. A 

partir da multidimensionalidade da agroecologia, a qual também valoriza o conhecimento dos 

pequenos agricultores, busca-se um desenvolvimento rural mais sustentável. (AZEVEDO; 

NETTO, 2015). 

Diante disso, emerge a seguinte indagação: Como está a produção científica sobre 

desenvolvimento rural sustentável no Brasil? 
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O objetivo deste estudo consistiu em analisar as produções científicas relacionadas ao 

desenvolvimento rural sustentável no Brasil, visando identificar a evolução de artigos sobre o 

tema nos últimos anos. 

 

2. Metodologia 

A metodologia desta pesquisa classifica-se como exploratória, de cunho quantitativo. 

Foi realizado um levantamento de dados sobre a produção científica relacionada ao 

desenvolvimento rural sustentável no Brasil, por meio da base de dados Scopus. Foram 

utilizados alguns critérios para a busca dos artigos científicos, sendo utilizadas as palavras-

chave “Sustainable Rural Development in Brazil”. Os termos transcritos em inglês foi uma 

estratégia para alcançar um quantitativo mais expressivo de artigos sobre o tema. Em seguida, 

foi escolhida a opção ―resumo‖ do artigo. O recorte temporal diz respeito ao período de 2010 

a 2020.  Com relação ao tipo de documento, optou-se por ―artigo‖. Após refinar os dados 

foram encontrados noventa e nove (99) artigos científicos sobre o tema. 

 

3. Resultados/Discussões 

Foram analisados os dados referentes à evolução anual de produções científicas 

relacionadas ao desenvolvimento rural sustentável no Brasil. Foram identificados:os países 

com mais publicações sobre o tema; maiores financiadores das produções científicas; 

periódicos com maior número de publicações sobre o tema; instituições e universidades com 

maior quantidade de publicações; principais áreas do conhecimento abordadas nos artigos. 

 

Figura 1 – Evolução anual dasproduções científicas relacionadas ao Desenvolvimento Rural Sustentável no 

Brasil (2010-2020) 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, por meio de dados doScopus (2020) 

 

0

4

8

12

16

20

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

2
0
1

6

2
0
1

7

2
0
1

8

2
0
1

9

2
0
2

0

Q
u

a
n

ti
d

a
d

e
 d

e
 A

r
ti

g
o
s 

C
ie

n
tí

fi
co

s

Anos



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1581 

A Figura 1 representa a evolução anual das produções científicas relacionadas ao 

desenvolvimento rural sustentável. Entre 2010 e 2013 houve o menor quantitativo de artigos, 

variando entre quatro (04) ou cinco (05) artigos em cada ano. No entanto, em 2014 esse 

número aumentou, totalizando onze (11) artigos. Em 2019 houve a maior quantidade de 

artigos na base Scopus, com dezessete (17) artigos, enquanto em 2020 apresentou apenas nove 

(11) artigos. O quantitativo referente ao ano de 2020 ainda pode aumentar, pois só foram 

contabilizados até setembro do ano corrente. 

Tabela 1 – Países com maior número de publicação 

Países Quantidade 

Brasil 78 

Estados Unidos 15 

Reino Unido 7 

França 6 

Canadá 4 

Fonte: Elaborado pelos autores, por meio de dados doScopus (2020) 

 A Tabela 1 destaca os cinco países com maior número de publicações sobre o tema. O 

Brasil apresenta a maior quantidade de artigos nessa base, apresentando setenta e oito (78), 

enquanto os Estados Unidos, ocupou a segunda posição, totalizando quinze (15) artigos. 

Reino Unido, França e Canadá apresentaram um quantitativo menor que (8) artigos. O 

quantitativo de artigos expressos na Tabela é maior que a quantidade de artigos da pesquisa 

porque pesquisadores de outros países se unem para realizar pesquisas em conjunto. 

Tabela 2 – Principais entidades financiadoras das produções científicas 

Entidades financiadoras Quantidade 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico 

11 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior 

5 

Sétimo Programa-Quadro 3 

Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo 2 

Fundação Gordon e Belty Moore 2 

Fonte: Elaborado pelos autores, por meio de dados doScopus (2020) 

 

A Tabela 2 identifica as principais entidades financiadoras das produções científicas 

sobre desenvolvimento rural sustentável no Brasil. O Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico foi a entidade que mais financiou as produções científicas, 

contribuindo na publicação de onze (11) artigos. Na segunda posição vem a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, com cinco (05) artigos. O Sétimo Programa-

Quadro, a Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo e Fundação Gordon e 

Belty Moore apresentaram apenas três (03), dois (02) e dois (02) artigos, respectivamente. 

Dessas  
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entidades financiadoras, apenas uma é estrangeira, americana, voltada para apoiar descobertas 

científicas e conservação ambiental. 

Tabela 3 – Periódicos com maior número de produções científicas 

Periódicos Quantidade 

Sustentabilidade Suíça 5 

Revista de Economia e Sociologia 

Rural 

4 

Revista em Agronegócio e Meio 

Ambiente 

4 

Política de Uso do Solo 3 

Custos e Agronegócio 2 

 Fonte: Elaborado pelos autores, por meio de dados doScopus (2020) 

A Tabela 3 apresenta os periódicos com maior número de produções científicas sobre 

desenvolvimento rural sustentável no Brasil. Destacam-se: Sustentabilidade Suíça, com cinco 

(05) artigos sobre o tema; seguido da Revista de Economia e Sociologia Rural e Revista em 

Agronegócio e Meio Ambiente, cada uma com quatro (04) artigos. O periódico Política de 

Uso do Solo totalizou três (03) artigos, enquanto ode Custos e Agronegócio obteve apenas 

(02). É importante enfatizar que os demais periódicos da pesquisa totalizaram apenas um 

artigo em cada periódico. 

Tabela 4 – Instituições e Universidades com maior número de publicações 

Instituições e Universidades Quantidade 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 10 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 6 

Universidade de São Paulo 6 

Universidade de Brasília 6 

Universidade do Pará 5 

Fonte: Elaborado pelos autores, por meio de dados do Scopus (2020) 

A Tabela 4 enfatiza as instituições e universidades com maior número de publicações 

sobre o tema. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária foi a instituição que mais 

contribuiu, obtendo dez (10) artigos, enquanto a Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

Universidade de São Paulo e Universidade de Brasília dividem a segunda posição, com a 

publicação de seis (06) artigos.  A Universidade do Pará publicou cinco (05) artigos. 

 

Tabela 5 – Áreas do conhecimento com maior número de publicações 

Áreas Quantidade 

Ciências Sociais 51 

Ciência Ambiental 45 

Ciências Agrárias e Biológicas 39 

Energia 15 

Economia, Econometria e Finanças 11 

Fonte: Elaborado pelos autores, por meio de dados doScopus (2020) 
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A Tabela 5 apresenta as áreas do conhecimento com maior número de publicações 

sobre desenvolvimento rural sustentável no Brasil. A área de Ciências Sociais possui o maior 

quantitativo, cinquenta e um (51), Ciência Ambiental, quarenta e cinco (45) e Ciências 

Biológicas, trinta e nove (39).Vale ressaltar que a quantidade exposta na Tabela excede a 

quantidade de artigos da pesquisa porque alguns artigos são categorizados em mais de um 

área do conhecimento simultaneamente. 

 

4. Considerações Finais 

 O Brasil ainda passa por mudanças nesse modelo de desenvolvimento rural 

sustentável, visto que existe uma dicotomia entre a produção e a proteção ao meio ambiente. 

Por se tratar de tema relevante para a sociedade brasileira, foi analisada a produção científica 

numa base de dados internacional, visando identificar o impulsionamento das pesquisas 

científicas voltadas ao tema.   

Apesar de existir uma grande relevância e discussão sobre o desenvolvimento rural 

sustentável no Brasil, ainda são poucas as produções científicas sobre o tema nessa base de 

dados estudada. Por isso, sugere-se que os atores envolvidos como: universidades, 

instituições, agências financiadoras e pesquisadores trabalhem entre si para aumento e 

melhorias nas pesquisas sobre o tema. É crucial que a sociedade possa ter mais conhecimento 

científico sobre o assunto, não restringindo-se apenas a grupos específicos. 

 Como sugestões para pesquisas futuras, sugere-se que seja realizada uma análise de 

artigos científicos voltados a esse tema, porém em outras bases de dados, com o intuito de 

verificar o teor e impactos das produções científicas sobre esse tema no Brasil e no mundo. 
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Área Temática 1: Desenvolvimento Rural Sustentável, Dinâmicas Territóriais e Conhecimentos tradicionais 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

O maracujazeiro é originário da América Tropical e possui mais de 150 espécies 

nativas do Brasil. Apesar da grande variabilidade, os cultivos comerciais baseiam-se em uma 

única espécie, Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg., mais conhecida como maracujá 

amarelo ou azedo. Ela representa 95% dos pomares, devido à qualidade dos seus frutos, vigor, 

produtividade e rendimento em suco (MELETTI & MAIA, 1999).  

Esta espécie pode ser propagada de forma sexuada, por meio de sementes, e 

assexuada, pela utilização da estaquia, enxertia, alporquia e cultura de tecidos in vitro. Porém, 

na maioria das vezes, a muda é produzida a partir de sementes (FERREIRA et al., 2001).  

É consenso entre os dados sobre a capacidade germinativa das sementes do 

maracujazeiro, que a mesma se dá de forma irregular, acontecendo em intervalo de dez dias a 

três meses, comprometendo assim a formação de mudas com qualidade pela sua uniformidade 

(PEREIRA & DIAS, 2000). A baixa porcentagem de germinação é atribuída à 

impermeabilidade do tegumento e à carência de reguladores de crescimento, influenciando 

assim, na permeabilidade da semente e resultando em determinado tipo de dormência que 

afeta a germinação (MORLEY BUNKER, 1980).  

Nesse contexto, o uso de giberelinas bioativas podem promover maior 

desenvolvimento e uniformidade na germinação, pois o GA3 atua na germinação de sementes 

em várias espécies de plantas (YAMAGUCHI & KAMIYA, 2002). Nessa mesma linha de 

pesquisa, Holey (1994) explicou que o GA3 promove a germinação da semente estimulando o 

crescimento do embrião e induzindo a produção de hidrolases para enfraquecer as estruturas 

ao redor do embrião.  
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Pelo exposto, o objetivo do trabalho foi avaliar o desenvolvimento inicial de mudas do 

maracujá sob tratamento com regulador vegetal. 

 

2. Metodologia 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação da UNEB – Campus XXII, no 

município Euclides da Cunha - Ba. Para avaliação das mudas de maracujá, foram utilizadas 

sementes comerciais do maracujá amarelo da empresa Feltrin®.  As semeaduras das sementes 

foram feitas em sacos plásticos de 10 x 25 cm, próprios para produção de mudas, preenchidas 

com substratos a base de areia lavada, fibra vegetal e esterco. As sementes foram esterilizadas 

em hipoclorito por 20 minutos. 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado (DIC), 

composto por 3 tratamentos e 16 repetições. Os tratamentos foram T1 - Testemunha sem 

tratamento prévio de semente; T2 - Sementes embebidas em água destilada por 6 horas; T3 - 

Sementes embebidas em solução de água destilada + GA3 na concentração de 250 mg. L
-1

 por 

6 horas. 

A rega foi feita diariamente duas vezes ao dia e ao final (33 dias de acompanhamento) 

foram avaliados a Altura da Planta (AP); Número de Folhas (MF); Massa Fresca da Parte 

Aérea (MFPA) e Volume de Raiz (VR).  

As médias foram comparadas pelo teste de Scott Knott com nível de 10% de 

significância. As análises estatísticas foram realizadas com auxílio do programa 

computacional Sisvar (FERREIRA, 2015).    

 

3. Resultados/Discussões 

Foram observadas diferenças estatísticas nas avaliações dos tratamentos das sementes 

do maracujá, em que os melhores resultados para número de folhas (NF), altura da planta 

(AP) e massa fresca da parte aérea (MFPA) foram observados nas sementes embebidas em 

água destilada mais GA3 (TABELA 1). 

Resultado semelhante foi obtido por Hard (1992), quando observou que a aplicação de 

GA3 em sementes de feijão e algodão proporciona maior número de folhas, peso fresco de 

raízes, peso seco de plântulas, acúmulo de nutrientes, açúcar e produção. 

Essa resposta pode ter ocorrido devido a atuação das giberelinas no desenvolvimento 

celular das plantas. Quando aplicada nas sementes, giberelinas bioativas, como o GA3, 

promovem a germinação em várias espécies de plantas (YAMAGUCHI & KAMIYA, 2002). 
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Peixoto et al (2011) afirmam que o aumento em altura das plantas se dá porque a giberelina 

atua no processo de divisão e o alongamento celular, após sua aplicação. 

 

Tabela 1: Médias das variáveis Altura de Planta (AP), Número de Folhas (NF), Massa Fresca 

da Parte Aérea (MFPA), Massa Seca da Parte Aérea (MSPA), Massa Fresca da Raiz (MFR), 

Massa Seca da Raiz (MSR) e Volume de Raiz (VR) para tratamento de embebição de 

sementes de maracujá. 

Tratamento da Semente N F A P MFPA VR 

T1 7.29 b 3.08 b 0.16 b 0.11 a 

T2 8.25 b 3.50 b 0.18 b 0.13 a 

T3 9.62 a 4.25 a 0.24 a 0.15 a 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste Scott Knott ao 

nível de 10% de probabilidade. 

 

4. Considerações Finais ou Conclusão 

A utilização do GA3 nas sementes de maracujá proporcionou melhor formação e 

desenvolvimento nos estágios iniciais das mudas.  
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Área Temática 1: Desenvolvimento Rural Sustentável, Dinâmicas Territóriais e Conhecimentos tradicionais 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

 

1. Introdução 

A Organização das Nações Unidas (ONU) estabelece como seu sexto objetivo da 

agenda 2030 para o ―Desenvolvimento Sustentável a Água Potável e Saneamento‖, visando 

garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos. 

Em 2017 a ONU, relatou que no mundo apenas 55% da população rural tinha acesso à água 

tratada. A situação brasileira não destoa do restante do mundo, no país 31 milhões de pessoas 

vivem no campo e dependem de soluções individuais ou coletivas (OMS, 2017). 

No Brasil de acordo com o ―Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto‖ no ano de 

2018 o índice de atendimento de água com rede de abastecimento foi de 83,6%, apenas na 

área urbana este índice chega a 92,8%. Já no meio rural a situação é agravada, segundo o 

―Programa Nacional de Saneamento Rural‖, elaborado em 2019, 59,5% das pessoas possuem 

déficit no abastecimento de água (BRASIL, 2019). 

A Lei nº 11.445/2007 traz conceituações e diretrizes básicas importantes e 

concernentes ao tema abordado neste trabalho. Inicialmente pode-se citar o princípio da 

universalização do serviço de saneamento básico e a delimitação de prazos para seu 

cumprimento. Já dentro das diretrizes para o estabelecimento da política nacional de 

saneamento básico, a lei estabelece no inciso IV do Art. 48 que a população rural deve ser 

atendida por meios adequados, utilizando-se tecnologias compatíveis com as suas 

peculiaridades sociais e características econômicas (BRASIL, 2007). 

Diante do imenso caminho a ser percorrido rumo universalização do saneamento, em 

especial nas áreas rurais em que o déficit é acentuado, faz-se necessário cada vez mais a 

elaboração de estudos e atuação por parte do poder público nestas áreas que ainda carecem de 

mailto:carlos@aris.sc.gov.br
mailto:willian@aris.sc.gov.br
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atendimento de serviços básicos, utilizando-se tecnologias sustentáveis e adequadas às suas 

realidades. 

Com a finalidade de estabelecer um procedimento em conjunto com alguns de seus 

municípios consorciados a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS) 

elaborou este trabalho com objetivo diagnosticar as formas de abastecimento de água para 

consumo humano nos perímetros rurais de Santa Catarina. 

 

2. Metodologia 

O estado de Santa Catarina é um dos três estados pertencentes à região sul do Brasil, 

possui, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), uma população 

estimada em 2020 de 7.252.502 de habitantes em uma área territorial de 95.730,684 km² 

dividida entre 295 municípios. 

No estado um dos órgãos que atuam na regulação e fiscalização do saneamento é a 

Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS) que atualmente regula 205 

municípios. 

Mediante ação coordenada pela ARIS realizou-se a capacitação dos agentes 

municipais que efetuaram a aplicação de questionários, baseados em modelos fornecidos, com 

o objetivo de caracterizar os sistemas de abastecimento de água existentes do meio rural. 

O levantamento dos dados iniciou no ano de 2015, tendo como fonte de orientação 

para elaboração das questões o ―Manual de Orientação para Cadastramento dos Sistemas e 

Soluções Alternativas de Abastecimento de Água no Estado de São Paulo‖. O manual foi 

adaptado a realidade local, sendo aplicado pelos agentes de saúde e respondido pelo 

responsável do sistema ou solução alternativa de abastecimento de água. 

O questionário foi dividido em quatro eixos, abarcando a identificação dos sistemas, 

os dados técnicos da população abastecida, descrição do sistema/ solução alternativa de 

abastecimento de água e dados gerais. 

Após preenchimento dos questionários pelos municípios, estes foram encaminhados 

para a ARIS que fez o lançamento em seu Sistema de Gestão (SISARIS). 

 

3. Resultados/Discussões 

O trabalho cadastrou 1566 sistemas de abastecimento de água rurais em um universo 

de 82 municípios de Santa Catarina. Abaixo estão apresentados os municípios abrangidos pelo 

trabalho e sua distribuição no estado. 
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Figura 1 – Mapa representando os municípios abrangidos pelo trabalho 

 

Fonte: Autores (2020). 

 

 Uma das questões aplicadas foi sobre qual o tipo de tratamento utilizado no sistema ou 

solução alternativa de abastecimento de água. O Gráfico 1, apresentado a seguir, mostra o 

número total e a classificação de forma discriminada do tratamento utilizado em cada 

unidade. 

Gráfico 1 – Tipo de tratamento utilizado em cada sistema 

 

Fonte: Autores (2020). 
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Nota-se em avaliação dos dados apresentados no gráfico acima o grande número de 

sistemas que não apresentam nenhuma forma de tratamento, 1448 sistemas de um total de 

1566, totalizando aproximadamente 92,5% do total.  

As informações foram extraídas dos dados lançados no SISARIS após o envio dos 

questionários pelos municípios. A ausência de tratamento é um problema que pode contribuir 

direta ou indiretamente no surgimento de doenças de veiculação hídrica como parasitoses 

intestinais e diarréias, sendo um importante agravo para a saúde pública (FUNASA, 2014). 

O Gráfico 2 foi obtido através da aplicação do questionário sobre a forma de captação 

que a solução ou sistema utilizava, as diferentes formas foram caracterizadas como 

subterrânea ou superficial. 

Gráfico 2 – Classificação dos tipos de captações utilizados nos sistemas. 

 

Fonte: Autores (2020). 

Observa-se que a forma de abastecimento de água predominante á através do 

fornecimento de fonte subterrânea. Do total dos sistemas 73% consistem na captação de água 

subterrânea e 27% captação superficial. No Plano Nacional de Saneamento Rural foi 

observado o atendimento por poço ou nascente (dentro e fora da propriedade), 55%  no ano de 

2010, mantendo-se como solução hegemônica frente aos outros sistemas utilizados. 

 

6. Considerações Finais 

 

O trabalho corrobora com os dados já existentes sobre a precariedade do saneamento 

rural. O estado de Santa Catarina embora apresente um alto nível de desenvolvimento, os 
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benefícios deste muitas vezes não são revertidos de forma igualitária a toda a população, fato 

evidenciado através das carências constatadas no meio rural. Considera-se relevante que 

ocorra cada vez mais atuação do poder público no meio rural, para que proporcionem um 

desenvolvimento sustentável e inclusivo a esta parcela da população. 
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Área Temática II: Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

A educação do campo passa por muitos desafios, e podemos até dizer que o grande 

desafio no momento (ano de 2020) é a pandemia da covid 19, a pandemia é resultado da 

manifestação global do novo corona vírus o Sars-Co V-2. Onde no final do ano de 2019 e 

início de 2020 a China e diversos países foram surpreendidos por ele. Isso fez com que 

pessoas ficassem impedidas de saírem para trabalhar, estudar, e socializar, ficando assim, em 

um isolamento social, tendo em vista também a quantidade de óbitos ocorridos mundialmente. 

Os impactos gerados por essa pandemia podem ser percebidos tanto na esfera 

econômica quanto na esfera política e social dos países ao redor do mundo e especialmente no 

Brasil (LINS RIBEIRO, 2020).  

A cada dia aumenta mais as dificuldades, principalmente para os moradores das zonas 

rurais dos municípios, inclusive para os alunos. Mas educação do campo mostra as suas lutas 

e dificuldades desde quando os movimentos sociais começaram a reivindicar uma educação 

melhor e de qualidade. 

A partir da segunda metade do século XX, observa-se que a mesma começou a se 

intensificar através das reivindicações dos movimentos sociais e da sociedade civil, que 

desejavam uma educação voltada para os interesses e necessidades da população do campo, 

bem como uma educação que valorizasse a cultura e a identidade dessa população 

(TRAVESSINI, 2015, p.29).  
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Desta forma, objetiva-se neste trabalho, identificar a metodologia de ensino que está 

sendo aplicada para os alunos e como está sendo a recepção de alunos e pais diante do novo 

“normal”.  

2. Metodologia 

Realizou-se a pesquisa na escola Pedro Teixeira Filho, localizada na comunidade de 

Ubussu, no município de Marapanim/PA, a escola atende exatamente 108 alunos da 

comunidade.  

A coleta de dados deu-se através de uma conversa aberta com a coordenação da escola 

e alguns pais de alunos, onde os mesmos repassaram algumas informações de como estão 

sendo as aulas em meio a pandemia do corona vírus, e como está sendo lhe dar com esse novo 

método de ensino.Para a análise dos dados, tem-se a descrição do que foi repassado pela 

gestão e pais de alunos.  

 

3. Resultados 

A gestão da escola primeiramente reuniu-se com os professores, no qual concordaram 

em elaborar materiais didáticos a serem impressos e entregues aos alunos. Com isso, as 

atividades passaram a ser entregues a partir do mês de agosto de 2020 sempre as segundas-

feiras contendo assunto e exercício, onde em cada segunda-feira é recolhido e entregue um 

novo material. A entrega dos materiais é feita de casa em casa, pois, a coordenação e pais 

alegam que alguns responsáveis não podem ir buscar e entregar o material, devido algumas 

casas ficarem um pouco afastadas e também por não ter um meio de transporte para que 

facilite a ida até a escola.  

O material recolhido é levado para correção e não é devolvido aos alunos, pois será 

entregue futuramente como um portifólio, encadernado para melhor estudo dos mesmos. Isso 

ocorre também para o lançamento de notas, pois até o presente momento a secretaria 

Municipal de Educação, não divulgou se lançará as quatro notas anuais ou somente duas.  

Para os pais as dificuldades são grandes, pois há quem não consegue repassar o 

conteúdo, e há aqueles que são semianalfabetos ou analfabetos, impossibilitando assim o 

aprendizado dos alunos/filhos.  

Tais mudanças geraram profundas transformações nos ambientes escolares e no modus 

operandide fazer educação no país. De uma hora para outra, muitas instituições de ensino se 

viram obrigadas a adotar um novo modelo organizacional, alterando seus procedimentos 
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educacionais e incluindo metodologias de ensino a distância a fim de evitar um déficit maior 

no ensino de seus alunos (UNICEF, 2020). 

 

4. Considerações Finais 

Considera-se a importância da educação do campo principalmente no momento em 

que o mundo passa por muitas dificuldades, isso faz com que a luta continue em prol de uma 

educação de qualidade para os alunos. Que independentemente de onde vivem ou estejam, 

muitos professores e gestores vão até os mesmos para ajuda-los e contribuir cada vez mais, 

adequando-se a um novo modelo de ensino aprendizagem. Não deixando de ressaltar a 

importância dos pais, mesmo com muitas dificuldades, continuam ajudando os seus filhos.  
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Área Temática II: Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

O estudo em questão visa discutir a prática do dia a dia da sala de aula replanejada 

nesse “novo normal” do cotidiano dos alunos. Nesta pesquisa, analisamos a prática docente 

em uma perspectiva de um novo normal de escolas vazias, silêncio inquietante, das risadas 

ausentes dos alunos, da falta de brincadeiras pelos cantos, sem poder estar e tocar o outro por 

ser mortal e de planejar sem olhar com atenção o rosto do sujeito envolvido no processo 

educativo.  

Sendo assim, a busca incessante pela apropriação da tecnologia, a fim de redesenhar e 

(re)significar as teorias e práticas dos docentes e, as próprias relações de troca de 

conhecimento do espaço escolar, de modo que, esses aspectos são relevantes para dar um 

norte a esse retorno tão necessário para o desenvolvimento educativo dos educandos.  

Como aporte teórico utilizamos dos conceitos deMedeiros e Hage ([2020?]), Hage e 

Reis (2018),Hage e Silva ([2019?]). O estudo mostra relevância em relação ao ensino remoto 

aliado a continuidade do processo educativo dos educandos, mas evidencia dificuldades 

diversas quanto a tecnologia na educação do campo em nossa região amazônica ainda muito 

marcada por escolas em situação precárias e sem estrutura.Como fazer escolarização fora da 

escola?  

Na escola acima citada a professora com base nos componentes curriculares e na 

BNCC elaborou um caderno com atividades pensadas para os alunos desenvolverem de forma 

remota os componentes curriculares de um cenário de multissérie típico da maioria das 

escolas do campo. É de suma importância, que neste processo seja relevante os aspectos, nos 

mailto:IFPA/adrianacruz2006@hotmail.com
mailto:IFPA/jeffersonalves13@gmail.com
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quais, os alunos, famílias e comunidades estão inseridos, para melhor análise de toda ação 

decorrente. Haja vista, que no campo não podemos contar com fácil acessibilidade de internet. 

O ensino virtual é uma estratégia viável e significativa para o aluno do campo?  

Pela peculiaridade do campo, o ensino virtual ressaltaria ou ressalta a escassez que as 

políticas públicas acontecem, não somente no campo prático local, como também, no âmbito 

maior (nacionalmente), e junto a este processo vemos a contradição de realidade, vivemos o 

momento tecnológico e o nosso aluno não urbano precisa voltar o ensino tradicional através 

das cópias (xerox) para prosseguir com os seus estudos na tentativa de amenizar a 

problemática real de não poder frequentar a escola.  

 

2. Metodologia 

A pesquisa tem caráter qualitativo, delimitada numa pesquisa de campo remoto com 

uso de entrevista e conversas informais, além de análise de alguns documentos do professor, 

em que o foco principal é entender como os professores estão trabalhando com esse “novo 

normal” por via tecnológica ou caderno de atividades, de modo que, essa (re)significação da 

vivência de sala e dos próprios conteúdos mudam, pois nesse novo espaço escolar o professor 

está “longe” do aluno, os pais nesse sentido são os porta-vozes dos educadores para que 

continuem seu desenvolvimento, mesmo que, aos tropeços sua educação continua mas 

carregada de toda uma precariedade e dificuldade que a sociedade escancarou a todos.  

Este trabalho está organizado em três fases: A primeira, destinada à busca de 

referenciais teóricos para fundamentar e ratificar o trabalho, tais como: os sites de produção 

científica, como a CAPES, Scielo, os textos passados pelo orientador deste trabalho.  

Na segunda e terceira fase, faremos uso dos aspectos metodológicos, tais como: a 

observação (participante) no campo; conversas informais com o professor da escola e será 

feita a análise desses dados e tecidas algumas considerações sobre o objetivo da pesquisa, em 

relação ao que se chegou, respectivamente. Tive acesso a rotina de atividades que a professora 

desenvolve com seus alunos via (caderno de atividades remotas), de modo que, esse aspecto 

foi a saída que muitas escolas e professores encontraram para burlar a pandemia e seguir com 

o distanciamento social e, tentar voltar com as atividades escolares, pois notamos que ela é 

crucial para a vida e saúde da sociedade.  

 

3. Resultados/Discussões 

Este trabalho tem seu início numa disciplina da especialização em Educação do 

Campo, ministrada pelo prof. Salomão Hage, do qual inculcou em nós os procedimentos de 
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como propiciar aos educandos que estão no campo uma educação que leve em conta seu 

pertencimento, sua identidade, seu modo de vida, uma educação que esteja a seu serviço e não 

seja mera reprodução do capital ou de seus interesses. 

De fato, a pandemia veio para evidenciar e escancarar de modo amplo como a 

educação está desprezada e sucateada pelo poder público que há muitos anos vem dando 

pouco destaque e investimento nessa questão. Com a entrada do presidente Jair Messias 

Bolsonaro na gestão do país diversas políticas públicas voltadas para os menos favorecidos de 

nossa sociedade foram consideradas como políticas menores, ou que privilegiam 

determinados grupos, o presidente destaca: “não queremos uma política xiita em nosso 

governo”, diante dessas afirmações as entidades sociais e grupos que defendem os mais 

subalternizados de nosso meio social, se faz urgente que a educação seja resistência e auxilie 

nossos educandos no caminho de um país com mais empatia e equidade. 

Que o acesso à educação seja garantido, principalmente no campo, lugar marcado por 

mazelas e escassez de recursos do governo em suas diversas esferas. Assim, nosso objetivo 

com este trabalho e mostrar como andam os trabalhos dos professores que estão na luta firmes 

tentando transformar essa sociedade que ultimamente deu sinais de ser doentia por diversos 

fatores, mas que aflorou ainda mais com a pandemia.  

Os professores da Educação do Campo e do meio urbano são verdadeiros heróis que 

lutam numa linha de frente árdua e quase sem defesa, onde são muitos os agentes que 

aparecerem para infligir ataques, sem haver valorização, reconhecimento, de fato, são 

diversos os aspectos contramaré a esses profissionais, mas eles seguem firmes, apesar das 

marcas da luta por uma educação digna, de qualidade, pública e gratuita a todos, que chegue e 

atenda a todos os educandos. 

É importante frisar que esse processo pelo qual nossa região vem passando é resultado 

de vários fatores, tais como: a globalização, o capitalismo, política entreguista do governo 

Bolsonaro, a mudança nas ações e atuações das políticas públicas questão ambiental, 

educacional, de fiscalização, economia, entre outros setores do governo que usam de um 

aspecto, do qual eles pretendem acabar com chamada política “xiita” que outros governos 

deram destaque ou fizeram prevalecer em suas gestões. Então diante desse novo processo, 

várias entidades e movimentos sociais e agentes do meio educacional e além dele foram 

impactados e implodidos por essa nova política de direita totalmente interessada no capital e 

no lucro. 

Nesse percurso chamou a atenção um termo que Hage e Silva ([2019?], p. 02) 

destacou em seu artigo do qual representa bem o momento que nossa sociedade estar a passar 
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na atual conjuntura que é “o capitalismo rentista
1
”. Dito isso, tudo começa a fazer sentido, 

pois se os nossos governantes que eram os indivíduos para defender nossa sociedade não o 

fazem, estão eles sem sombra de dúvida a mando dos grandes capitalistas que controlam e 

cobram seu lucro por meio de políticas e ações que visem o pagamento da dívida externa e 

mantenham um teto de gastos para que os mais pobres tenham o mínimo de assistência 

pública possível. E isso, essa política capitaneada por esse grupo pequeno acaba respingando 

nas ações e assistências as pessoas que residem no campo. 

Devemos ter em mente que a Educação do Campo é luta, resistência, que ela está 

presente para mudar essa situação complicada que se instaurou em nosso país, de negação e 

cortes de direitos, de total falta de empatia com o outro, de enfraquecimento dos órgãos de 

fiscalização de diversos setores e da própria redução de gastos na pasta da educação, sendo 

que, outras pastas consideradas de maior prestigio para o governo não sofreu com cortes.  

 
O projeto político conduzido pelas forças hegemônicas busca enfraquecer as 

leis ambientais, acirrando ainda mais a disputa pelo território brasileiro e 

amazônico, entre o Estado antidemocrático e centralizador contra a 

resistência assumida por trabalhadores do campo e da cidade que se 

posicionam contrários às flexibilizações apresentadas pelo governo brasileiro 

diante das políticas privatistas e da relação pacífica com o presidente dos 

Estados Unidos (HAGE; SILVA, [2019?], p. 06). 

 

Esse movimento antissocial que chegou nas esferas políticas e também na discussão e 

reelaboração de acesso as políticas públicas de esfera social do qual muitas pessoas tinham 

direito e voz e, com esse governo tudo mudou e passou-se a criticar e derrubar todos os 

parâmetros e medidas conquistadas durante governos esquerdistas que em grande parte 

legislaram e fizeram acontecer na questão de garantia e acesso, como também, 

desenvolvimento da população mais pobre em áreas antes dominadas por grupos da classe 

alta do país. Tudo isso foi parte central do “golpe” para retirar do governo o PT e assim os 

movimentos de direita e da classe alta tivessem a chance de retomar o controle do país. 

 

 

 

                                                           
1
O capitalismo de hoje é um capitalismo rentista, em que o capital pertence aos rentistas e não aos empresários, e 

em que os tecnoburocratas gerenciam não apenas as grandes empresas, mas também a riqueza dos rentistas e as 

suas ideias políticas. Isso quer dizer que a lógica do capitalismo mudou. Deixou de ser a lógica (1) do lucro; (2) 

da acumulação de capital; e (3) da inovação, para ser a lógica; (4) dos rendimentos do capital (juros, dividendos 

e rendas imobiliárias elevadas); (5) do controle da inflação para que esses rendimentos não percam valor; e (6) 

do "controle" da dívida pública e da dívida privada para manter os devedores pagando o nível mais alto de juros 

compatível com sua solvência (BRESSER-PEREIRA, 2018, p. 24). 
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4. Considerações Finais 

Os resultados apontam para o desgaste de alunos, estresse de pais e professores pela 

jornada ampliada e cansativa do processo educativo, a saída por via ensino remoto nas escolas 

públicas do campo não atende as singularidades e não propicia um ensino proveitoso,com 

equidade, pois a situação precária das escolas na região amazônica ainda é muito latente 

e,nesse sentido, acarreta impactos negativos sobre a aprendizagem e no quesito pessoal dos 

profissionais da educação. 
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Área Temática II: Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

A educação brasileira sempre caminhou em meio a muitos problemas e desafios, 

sobretudo a educação no/do campo. Segundo Caldart (2020, p. 1) “A educação do campo 

nasceu com as lutas dos sujeitos do campo para garantir escolas nas suas comunidades e se 

fez construção político-pedagógica que reafirma as lutas e a função social das escolas nos 

territórios camponeses”. Assim sendo, as comunidades campesinas além de lutarem por 

escolas em seus próprios territórios, desejam que as mesmas reflitam suas identidades. 

Atualmente por conta da pandemia do coronavírus os dilemas enfrentados pelas 

escolas, alunos, pela população campesina em relação a educação escolar se ampliaram. 

Compreendendo a diversidade dos territórios, populações que compõem o campo, 

discutiremos de forma especifica neste trabalho a educação escolar em tempos de pandemia 

na comunidade quilombola de São Pedro. Conforme Moura (2007) comunidades quilombolas 

são territórios onde vivem remanescentes de negros que resistiram à escravidão. Essas seguem 

os costumes, a culturade seus ancestrais, renovando-as ao atual contexto.  

A presente pesquisa teve como objetivo identificar a percepção de pais e professores 

em relação ao ensino remoto desenvolvido em meio a pandemia do coronavírus pela escola da 

comunidade quilombola São Pedro no município de Castanhal, Pará. A mesma se 

desenvolveu no decorrer da disciplina Currículo e Prática Pedagógica no Campo, ministrada a 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1603 

turma de Especialização em Educação do Campo e Desenvolvimento Sustentável na 

Amazônia sob a orientação do professor doutor Salomão Hage. 

 

2. Metodologia 

A pesquisa foi realizada na escola da comunidade dos remanescentes de quilombos 

São Pedro, localizada no território rural de Castanhal, a aproximadamente 12 quilômetros da 

sede do município. A escola é municipal, atende turmas de Educação Infantil, ensino 

Fundamental do 1º ao 5º ano e 1ª e 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

ressaltando que todas as turmas são multisseriadas.  

O instrumento utilizado para coletar os dados foi a entrevista, caracterizando a 

pesquisa como de campo, sendo que foram entrevistados quatro (4) professores, dentre eles o 

coordenador pedagógico da escola e sete (7) pais de alunos. Os sujeitos participantes da 

pesquisa foram selecionados aleatoriamente levando em consideração o critério de 

estabelecerem uma relação direta com a escola e o processo de ensino e aprendizagem dos 

alunos.  

As questões que nortearam as entrevistas foram todas relacionadas ao ensino remoto, a 

organização, planejamento e desafios de professores e pais em relação a essa nova 

metodologia de ensino necessária nesse período de pandemia, as expectativas referentes ao 

retorno das aulas presenciais e o impacto do ensino remoto na aprendizagem dos alunos na 

opinião dos sujeitos que participaram da pesquisa. 

Foram utilizados ainda referenciais bibliográficos e documentais de autores como 

Caldart (2020), Hage (2005) dentre outros, caracterizando a pesquisa uma abordagem 

qualitativa que segundo Minayo (1994, p.21) “responde a questões muito particulares. Ela se 

preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado”.Os 

dados coletados serão analisados qualitativamente, podendo assim dá autenticidade ao saber 

adquirido em relação ao objeto de estudo, pois por intermédio desta abordagem o pesquisador 

visa conhecer e entender a experiência individual dos sujeitos em relação ao objeto em estudo 

(SANTOS FILHO, 2007). 

 

3. Resultados/Discussões 

A parceria entre escola e pais é extremamente necessária para o sucesso do ensino e 

aprendizagem dos alunos, porém nos dias atuais por conta da pandemia do coronavírus essa 

parceria precisou se fortalecer ainda mais, pois é importante que pais e professores se unam 
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no intuito de juntos enfrentarem e superarem as dificuldades, problemas advindos desse 

período de pandemia, sendo que:  

O fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros me põe numa posição em face do 

mundo que não é de quem nada tem a ver com ele. Afinal, minha presença no mundo não é a de quem a 

ele se adapta, mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas 

sujeito também da história (FREIRE, 1996, P. 54).  

De acordo com Freire estamos interligados ao mundo e com as pessoas que nele 

vivem, principalmente com aquelas que vivem ao nosso redor e com as quais mantemos 

relações. Por isso não podemos simplesmente viver no mundo, mas fazer nele história e0 

registrar nele nossa existência.   

Na escola da comunidade quilombola São Pedro as atividades remotas foram iniciadas 

no mês de maio de 2020, isso devido as aulas terem sido paralisadas de forma presencial por 

conta da pandemia do coronavírus no mês de março deste mesmo ano. Quando as atividades 

foram iniciadas, elas eram entregues aos alunos semanalmente, sendo que os professores 

organizavam as atividades e o coordenador da escola levava as mesmas até a casa dos alunos. 

Depois de um certo período gestão, coordenação, professores e pais reuniram-se e 

decidiram que as atividades seriam entregues quinzenalmente, sendo que os próprios 

professores deveriam ir até a casa dos alunos realizarem a explicação e entrega das atividades 

para os pais e os próprios alunos, já que alguns alunos não estavam conseguindo compreender 

as atividades devido à ausência da explicação do professor e acabavam entregando algumas 

atividades em branco, sem terem feito. Ressaltando que conforme os entrevistados, todas as 

medidas sanitárias são tomadas quando os professores vão até a residência dos alunos na 

intenção de combater a proliferação do vírus.  

Atualmente as atividades são entregues mensalmente, sendo que os professores 

continuam indo até a casa dos alunos, esses se organizam e se subdividem para atender todos 

alunos.  

Segundo a fala do coordenador expressa abaixo os conteúdos abordados nas atividades 

remotas são organizados principalmente a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Escolar Quilombola.“Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Quilombola que é o nosso foco, que é educar o aluno, falar para o aluno da questão da 

identidade, da cultura, da valorização”. De acordo com a resolução 08/2012, que estabelece 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola, a mesma 

compreende escolas quilombolas e escolas que atendem estudantes oriundos de territórios 
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quilombolas, porém define como escola quilombola aquela localizada em território 

quilombola.   

O ensino da mesma deve garantir aos estudantes o direito de se apropriar dos 

conhecimentos tradicionais e das suas formas de produção de modo a contribuir para o seu 

reconhecimento, valorização e continuidade (BRASIL, 2012). Porém é exigido que a escola 

leve em consideração outros documentos no processo de ensino como a BNCC, etc.  

De acordo com os professores as atividades são organizadas em forma de cadernoa 

partir de sequencias didáticas, sendo que são levadas em consideração a realidade dos alunos 

e o contexto que estão inseridos, pois como nos indaga Freire (1996, p. 30) “Por que não 

estabelecer uma “intimidade” entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a 

experiência social que eles tem como indivíduos?”. Já que os mesmos chegam nas escolas 

cheios de conhecimento, experiência, adquiridos no meio social onde vivem. 

O desenvolvimento de cada aluno, turma também é um fator a ser considerado para a 

elaboração das atividades, já que as turmas são multisseriadas.De acordo com Hage (2005, 

p.42) “é a situação na qual reúnem estudantes de várias séries na mesma sala de aula com 

apenas um professor/a”. Porém, o mesmo autor na página 58 destaca que “A heterogeneidade 

é um elemento potencializador da aprendizagem e que poderia ser melhor aproveitada na 

experiência educativa que se efetiva na multissérie”. 

Todos os sujeitos participantes da pesquisa compreendem a importância do ensino não 

presencial nesse período de pandemia, porém não acreditam que o mesmo esteja contribuindo 

de forma significativa com a aprendizagem dos alunos, principalmente os pais, já que sentem 

dificuldades em auxiliar os filhos a realizarem as atividades por conta de diversos fatores 

como a não compreensão dos assuntos abordados, pouco tempo devido suas atividades, 

trabalho, por não terem domínio da leitura e da escrita, etc. 

De acordo com os pais as atividades estão de acordo com o desenvolvimento dos 

filhos, porém por conta da ausência do professor e da explicação do mesmo os alunos sentem 

muitas dificuldades. Para eles falta mais acompanhamento por parte de alguns professores, já 

que simplesmente mandam ou entregam as atividades sem dispor de nenhuma explicação, 

porém reconhecem a preocupação e comprometimento da escola nesse período.Conforme os 

professores entrevistados os alunos e os pais têm demonstrado interesse em relação ao ensino 

remoto, com exceção de alguns pais que parecem não se interessar com a educação escolar 

dos filhos.   

O retorno das atividades é positivo por parte dos alunos, segundo os educadores 

entrevistados.  Em relação a retomada das aulas presenciais a maioria dos pais entrevistados 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1606 

seria a favor, já que nenhum caso foi registrado na comunidade,os professores titulares e a 

maioria dos alunos são da própria comunidade, com exceção dos alunos da comunidade 

vizinha, porém lá também não foi registrado nenhum caso, sendo que isso só seria possível 

caso todas as medidas sanitárias fossem tomadas. Já os professores relataram que não são 

adeptos do retorno presencial, principalmente nesse período em que ainda não se há data para 

vacina e o vírus continua circulando e percebem que muitos pais se sentem inseguros e não 

permitiriam a presença dos filhos na escola. 

Muitos são os desafios enfrentados pelos pais, alunos e professores da escola da 

comunidade São Pedro, sobretudo nesse período de pandemia, já que todos tiveram que se 

adaptar a atual realidade do ensino. Enfim, o ensino remoto desafiou a educação, 

principalmente a pública no campo, aonde a maioria das escolas são precarizadas e esquecidas 

pelo poder público. 

 

4. Considerações Finais 

Com a realização da pesquisa foi possível concluir que apesar de alguns problemas a 

escola da comunidade São Pedro tem conseguido desenvolver as atividades remotas, que os 

alunos têm participado de forma bastante significativa. A escola, a comunidade, são sujeitos 

de resistência e juntos tem superado desafios e abraçado conquistas, portanto que a Escola de 

São Pedro junto com seus parceiros continue resistindo, existindo, mesmo que tenham que 

lutar diariamente pelo direito de existirem.   
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Área Temática II: Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

A pandemia provocada pelo COVID-19 teve como consequência o isolamento social, 

o que fez com que as escolas, tanto públicas como privadas tivessem que suspender suas 

atividades presenciais e adotassem a educação a distância,com isso, evidenciou-se inúmeros 

desafios com relação a viabilização de aulas no formato remoto, eum dos principais desafios 

encontrados foi no acesso à internet de qualidade. 

De acordo com a Folha de São Paulo (2020),mais de 42 milhões de pessoas nunca 

acessaram a internet, no qual encontra-se os cidadãos das classes D e E (que são os cidadãos 

com menor poder aquisitivo), dos que acessam 85% utilizam a internet só pelo celular e com 

pacotes limitados, e estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2019), 

apontam que apenas 44% dos moradores de áreas rurais fazem uso de internet.  

Outro fator relevante é que muitos estudantes não possuem equipamentos eletrônicos 

como tablets, smartphones, computadores e outros que possam auxiliar nas atividades 

remotas. Segundo Último Segundo (2020), “dados da pesquisa de Tecnologias da Informação 

e Comunicação - TIC Educação 2019, apontam que 39% dos estudantes da rede pública não 

têm computador ou tablet em suas casas”. 

A Educação a distância foi a forma encontrada para que as aulas não parassem 

completamente e para que o ano letivo não fosse totalmente prejudicado.Mas o que fazer onde 

não existe acesso à internet? No contexto da Educação no Campo, evidenciou-se que esse é 

um dos principais desafios enfrentados por muitos educadores e estudantes de escolas do 
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Campo, onde os recursos tecnológicos são poucos ou quase nunca utilizados, devido ao 

precário ou inexistente sinal de rede de telefonia móvel na sua região. 

Assim, o objetivo deste trabalho é demonstrar de que forma essas dificuldades 

tecnológicasestão sendo superadas e quais adaptações estão sendo realizadas pelos 

educadores,de forma que possam suprir as carências e ao mesmo tempo conseguir repassar os 

conteúdo aos alunos de duas escolas situadas no interior do estado do Pará, onde não existe 

acesso a internet de banda larga e a rede de telefonia móvel é precária. 

 

2. Metodologia 

A área de estudo está localizada em uma vila no interior do Munícipio de 

Maracanã/PA, onde o acesso se dá por meio de estrada vicinal pela PA-395 que liga o 

Município de Igarapé-Açu ao município Magalhães Barata. O lócus da pesquisa foi uma 

Escola de Ensino Fundamental multisseriada, que possui apenas uma sala de aula e duas 

turmas com média de 11 alunos por turma. A outra área de estudo está localizada em 

Fazendinha região da água doce que é um território rural do Município de Marapanim/PA. A 

pesquisa foi realizada em uma Escola de Ensino Fundamental que atende do 1º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental. 

Para coleta dos dados houve a realização de uma entrevista parcialmente estruturada, 

que de acordo com Gil (2002, p. 117) ocorre “quando é guiada por relação de pontos de 

interesse que o entrevistador vai explorando ao longo de seu curso”,de forma virtual por meio 

do aplicado de mensagens WhatsApp. As perguntas da entrevista foram respondidas pelo 

atual diretor e por um professor das escolas pesquisadas. A abordagem da pesquisa se deu de 

forma qualitativa, “que não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas” (SILVA; 

MENEZES, 2005, p. 20). 

Foi utilizada uma metodologia dinâmica e flexível, tendo em vista que é preciso 

respeitar e entender o movimento da realidade dos indivíduos envolvidos na pesquisa. Neste 

sentido, utilizou-se concepções do método dialético, uma vez que conforme Konder (1981, p. 

08), a dialética é “o modo de pensarmos as contradições da realidade, o modo de 

compreendermos a realidade como essencialmente contraditória e em permanente 

transformação”. 
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3. Resultados e Discussões 

 

Quando questionado sobre a forma que estão acontecendo as atividades da escola, o 

diretor da escola de Maracanã (Quadro 1), informou que existe um Planejamento Curricular 

Adaptado tendo como observação em sua proposta metodológica: “em virtude do regime 

especial, se faz necessário realizar atividades que possam ser intermediadas pelos pais e 

responsáveis, de acordo com a realidade de cada Escola”.  O referido Planejamento Curricular 

Adaptado foi enviado pela Secretaria Municipal de Educação – SEMED, e está redigido de 

acordo com as normas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), de acordo com diretor a 

Escola desenvolve as atividades de acordo com esse planejamento. 

A seguir, principais perguntas que foram feitas aos entrevistados: 

 

QUADRO 1: Entrevista realizada com diretor da escola de Maracanã. 

 

 

 

 

 

Diante do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constatou-se que na escola de Maracanã/PA não estão sendo realizadas as aulas 

presenciais e nem o ensino remoto da forma como foi proposto, pois o material é apenas 

entregue aos alunos e não há o acompanhamento do professor na realização das tarefas, 

mesmo que a distância por conta do difícil acesso dos alunos a internet. Na 

conversa/entrevista com o professor foi observado que a Escola não está realizando 

distribuição do kit merenda ou kit lanche, isso também poderá afetar o aprendizado dos 

 

Entrevistador: Como estão acontecendo as atividades nesse momento de 

pandemia na sua escola? (Escola de Maracanã) 

Diretor: “A gente faz as atividades em cima disso [do planejamento], aí a gente 

entrega as atividades e as apostilas de assunto e exercício na casa dos alunos e depois 

passa para recolher” 

Entrevistador: Está sendo tomada alguma medida de segurança no momento da 

entrega desse material?(Escola de Maracanã) 

Diretor: “As entregas estão sendo realizadas com máscaras e álcool em gel”. 

Entrevistador: Existe algum tipo de acompanhamento dos professores, no sentido 

de acompanhamento dos alunos na realização das atividades? (Escola de Maracanã) 

Diretor: “Não, apenas orientações no momento da entrega do material”. 
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alunos, tendo em vista que em alguns casos a merenda escolar é fonte de alimentação para os 

mesmos contribuindo de maneira positiva em seu aprendizado. A mesma situação foi 

constatada na escola de Marapanim/PA (Quadro 2). 

 

QUADRO 2: Entrevista realizada com diretor da escola de Marapanim. 

 

4. Conclusão 

Ficou visível que a pandemia do COVID-19 afetou de forma negativa o ensino nas 

escolas pesquisadas, tendo em vista que devido à falta de acesso à internet fez com que os 

alunos não tivessem de forma efetiva as aulas remotas, ou seja, não tiveram o 

acompanhamento adequado dos professores na realização das atividades, no sentido de tentar 

solucionar possíveis duvidas na tentativa de melhorar o aprendizado, que por vezes apenas foi 

entregue as atividades para que eles realizassem sozinhos ou com o auxílio da família. 

Neste momento de Pandemia fica constatado que o valor a vida deverá prevalecer a 

tudo, os alunos se encontram receosos quanto ao retorno presencial das aulas, porém sentem 

dificuldades com esse “novo normal”, tendo em vista seu precário acesso a internet de boa 

qualidade que possa suprir suas necessidades de acompanhamento das atividades remotas e 

melhoria do aprendizado. 
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Entrevistador: Como estão acontecendo as atividades da Escola durante a 

pandemia? (Escola Marapanim) 

Professor: “Estão acontecendo por meio de atividade remostas, onde o aluno 

recebe um caderno de exercícios para resolver em 15 dias e depois entrega ara 

correção.” 

Entrevistador:Como está sendo o acompanhamento dos alunos? (Escola 

Marapanim) 

 Professor: “Como somente uma minoria tem a acesso a internet esses poucos 

tiram dúvidas com os professores, outros foram orientados a procurar a escola no dia em 

que aquele professore enteja para sanar as dificuldades.” 
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Área Temática II: Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

Numa sociedade politizada em que vivemos, ao ouvir determinados termos e 

expressões, muitas ideias, pré-conceitos e definições são levantadas, formadas por paradigmas 

que muitas vezes são construídos sem fundamentação teórica, considerando apenas 

afirmações baseadas no conhecimento absorvido ao longo do tempo, simplesmente pelo ouvir 

ou em leituras superficiais a respeito do assunto. 

Dentro dessa perspectiva, está a palavra empreendedorismo, que por diversas vezes é 

visto como vilão ou até mesmo relacionado a termos que já trazem certa carga de pré-

conceitos no seu entendimento, pois costumam destacar em seu conceitual apenas questões 

econômicas, sendo esta uma herança histórica reforçada desde a sua origem, mas que nem 

sempre retrata a nova realidade conceitual da palavra.  

Atualmente, na sua ampla possibilidade de conceituação, percebe-se que a palavra 

empreendedorismo percorre por tendências e fortes ligações voltadas especialmente para o 

social e também ambiental, além do já concretizado conceito econômico. 

Neste contexto, Chiavenato (2012) diz que empreendedor é aquela pessoa que começa 

e/ou dá andamento em um negócio a fim de pôr em prática uma ideia obtida, assumindo riscos 

e responsabilidades, além de inovar continuamente. Ou seja, é aquele que faz as coisas 

acontecerem, identificando oportunidades, agindo com criatividade e perseverança. 

Seguindo esse entendimento, Baggio e Baggio (2015, p. 26) destacam que o 

“empreendedorismo é o despertar do indivíduo para o aproveitamento integral de suas po-

tencialidades racionais e intuitivas”, tendo como papel, além do desenvolvimento econômico, 

isto é, aumento de produção e renda per capita, o “iniciar e constituir mudanças na estrutura 

do negócio e da sociedade” (HISRICH e PETER, 2004, p. 33). 

Assim, percebe-se que o empreendedorismo é específico e complexo, não se tratando 

de uma disciplina acadêmica já bem consolidada, mas antes de tudo, um campo de estudo 
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(BAGGIO e BAGGIO, 2015), pois segundo Schumpeter (1988),empreendedorismo é um 

processo de “destruição criativa”, onde produtos ou métodos são destruídos e substituídos por 

novos, o que reforça a ideia de Dolabela (2010) de ser um o processo de transformar sonhos 

em realidade. 

Neste sentido, precisa-se que as instituições possibilitem condições para o surgimento 

de ambiente de estímulo às organizações econômicas, sociais e políticas que levem as so-

ciedades ao desenvolvimento social, econômico e sustentável (ZARPELLON, 2010), pois a 

iniciativa e perseverança do realizar “uma nova empresa é resultado da cultura, da subcultura, 

da família, dos professores e dos colegas de uma pessoa” (HISRICH e PETER, 2004, p. 31), 

percebendo assim que “reduzir o empreendedorismo à visão econômica não é suficiente” 

(BAGGIO e BAGGIO, 2015, p. 29). 

Este trabalho teve por objetivo demonstrar a quebra e reconstrução de paradigmas, isto 

é, mudanças de entendimento que ocorreu nos alunos do Curso de Especialização em 

Educação do Campo, a partir da inserção de conhecimentos a respeito do assunto abordado, 

que neste caso foi o conceito do termo “Empreendedorismo Rural”. 

 

2. Metodologia 

A pesquisa foi desenvolvida online junto à turma de 35 alunos do Curso de 

Especialização em Educação do Campo do Instituto Federal de Educação, Ciências e 

Tecnologia do Pará, Campus Castanhal, nos meses de setembro e outubro de 2020. 

Utilizou-se como metodologia para desenvolvimento dos trabalhos a pesquisa-ação, 

onde em conversa introdutória e entrevista com questionário aberto, delimitou-se o problema 

da pesquisa relacionando-o ao conceito adquirido durante a vida concernente ao termo 

“Empreendedorismo Rural”, sendo este o título de uma das disciplinas da grade curricular do 

referido curso. 

Para a coleta de dados e se chegar aos resultados obtidos, utilizou-se de ferramentas 

digitais nas práticas pedagógicas colaborativas, bem como para a identificação do nível de 

conhecimento acerca da temática. Por meio de metodologias ativas, promoveu-se ações 

perante os participantes e foram analisados os resultados dessas ações.  

Dentre as ferramentas digitais utilizadas para obtenção dos dados, trabalhou-se com o 

aplicativo WhatsApp e a ferramenta Mentimeter como a principal fonte de comunicação e 

questionamentos (perguntas e respostas abertas). 

Tal ferramenta foi utilizada como avaliação diagnóstica, verificando o que os alunos 

tinham de conhecimento/paradigma antes do início da disciplina, para posteriori observar 
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aquilo que foi conseguido acrescentar em seu entendimento, isto é, obtendo o feedback do 

conhecimento adquirido pelo aluno sobre o assunto durante as aulas. 

 

3. Resultados/Discussões 

Buscando a compreensão do processo de formação intelectual dos alunos, esta 

pesquisa demonstrou que, inicialmente, antes da inserção de conhecimentos teóricos e 

expositivos mais aprofundado a respeito do termo “Empreendedorismo Rural”, mais de 80% 

dos participantes apresentaram um entendimento não diretamente concernente com a essência 

do termo, conforme exposto na Figura 1. 

Figura 1. Compreensão inicial do termo “Empreendedorismo Rural”. 

 

Fonte: Próprio autor, 2020 

 

Tal afirmação pode ser corroborada ao entender que empreendedorismo está ligado à 

ação da pessoa que busca começar e/ou dá andamento a um negócio a fim de pôr em prática 

uma ideia obtida, assumindo riscos e responsabilidades, além de inovar continuamente, 

agindo com criatividade e perseverança (CHIAVENATO, 2012), ou seja, “é o despertar do 

indivíduo para o aproveitamento integral de suas potencialidades racionais e intuitivas” 

(BAGGIO e BAGGIO, 2015, p. 26). 

Este resultado nos mostra o quanto o meio em que estamos inseridos nos influencia e 

nos molda, demonstrando assim o quão diferente são os pensamentos e as cargas de 

conhecimento de cada aluno, apenas de participarem do mesmo curso e turma. 

Isto foi possível devido o pré-entendimento de que a Epistemologia ou a Teoria do 

Conhecimento é uma das áreas da filosofia que estuda o conhecimento, tendo em si uma das 

três vertentes do discurso „metacientífico‟, a Epistemologia Especulativa (EPSTEIN, 1990). 

Assim, entendendo que para a construção dos paradigmas, seja ele uma generalização 

simbólica, crença em modelos, valores amplamente compartilhados e/ou exemplos 
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compartilhados, esse conhecimento tácito se aprende fazendo ciência e não simplesmente 

adquirindo regras para fazê-la. 

Portanto, se chegou a tal compreensão, a partir do momento em que foi possível 

identificar nova construção, passada por uma reformulação e/ou desconstrução do 

conhecimento anterior, observado após a nova consulta realizada posteriormente à inserção de 

material escrito (base teórica), bem como aulas expositivas no formato de “bate-papo”, 

percebendo um novo entendimento do termo proposto, conforme observado na Figura 2. 

Figura 2. Compreensão final do termo “Empreendedorismo Rural”.

 

Fonte: Próprio autor, 2020 

 

4. Considerações Finais 

Os alunos, ao chegarem nas escolas, trazem consigo uma carga de conhecimento, nem 

sempre baseado em ensinamentos teóricos, mas em suas experiências vividas e nas vivências 

de outrem, absorvido a partir da observação e comunicação, muitas vezes verbalizadas. 

A inserção de conhecimentos (escrito e/ou explanado) a respeito do termo 

“Empreendedorismo Rural” incentivou a quebra e reconstrução de paradigmas conceituais a 

respeito do termo abordado,direcionando-se ao seu conceito essencial. 

A partir da utilização de metodologias ativas, com o auxílio da ferramenta digital 

Mentimeter, foi possível identificar mudanças no entendimento e compreensão ocorridos nos 

alunos do Curso de Especialização em Educação do Campo. 
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Área Temática II: Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

O presente trabalho, fruto de um esforço conjunto dos alunos da pós-graduação em 

Educação do Campo do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará, Campus 

Castanhal, apresenta os desafios enfrentados por estudantes e pais de alunos, com a pandemia 

do Corona vírus, em uma região de pouco acesso às tecnologias, como na Agrovila Castelo 

Branco, localizada na cidade de Castanhal. 

De acordo com Medeiros e Hage (2020), a pandemia de Corona vírus no país tornou 

visível uma série de problemas ocasionados pelos efeitos do neoliberalismo, implementado 

em escala global, nos últimos trinta anos. Agravando ainda mais a situação da população 

camponesa, indígena e quilombola que, após a eleição de Jair Messias Bolsonaro, passaram a 

ser fortemente atacadas, com ameaças até mesmo da extinção de políticas públicas que lhes 

assegurem o direito a uma educação diferenciada. 

Da mesma forma Hage e Reis (2018) afirmam que o distanciamento destas 

comunidades das sedes municipais revela, por muitas vezes, o descaso dos gestores 

municipais para com sua população, tornando a escola “rural” uma alternativa vista com 

negatividade em detrimento da escola do meio urbano. 

Este trabalho pretende evidenciar o esforço da escola, da família e dos estudantes para 

garantir a continuidade dos estudos diante do atual cenário, no qual a comunidade escolar, 

pais e alunos, com níveis educacionais distintos, sentem-se confusos e angustiados pelo 

imperativo de manterem-se em casa, distantes do espaço escolar e, consequentemente, longe 
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da dinâmica social gerada na escola, que é de fundamental importância para o 

desenvolvimento infantil (ALVES, 2020). 

 

2. Metodologia 

A pesquisa foi realizada na agrovila Castelo Branco com pais, alunos e demais 

membros da comunidade escolar da E.M.E. F “José Henrique de Araújo”. Buscou-se priorizar 

a participação dos pais no momento da investigação, pois, para estes, era possível 

compreender mais amplamente a situação do aluno na escola, em tempos de pandemia. Sendo 

assim, 80% dos questionários aplicados atingiu pais ou responsáveis e apenas 20% os alunos. 

Foram aplicados um total de 17 questionários, com 6 perguntas, todas elas com 

repostas objetivas, a fim de facilitar a apuração dos dados na próxima etapa do processo de 

pesquisa na comunidade. Porém, durante a aplicação e o contato direto com os entrevistados, 

identificou-se que essa abordagem deixaria de fora outros aspectos de fundamental 

importância, que não poderiam ser abrangidas utilizando perguntas fechadas. 

3. Resultados/Discussões 

A faixa etária da maioria dos entrevistados era de adultos acima dos 30 anos, como 

demonstra o gráfico (1) a seguir, todos eles, como menciona Hage (2006), sujeitos singulares, 

detentores de crenças, valores e saberes distintos, possuíam mais de um filho matriculado 

como aluno na Escola José Henrique de Araújo e os acompanhava diariamente a realização 

das atividades propostas pelo corpo docente da escola. 

 

Gráfico 1: Faixa etária dos entrevistados. 
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Outro importante dado obtido por meio dos questionários, foi a respeito do acesso à 

internet. Apenas 5 dos 17 entrevistados afirmaram que não tem qualquer meio de acesso à 

internet, enquanto os que responderam afirmativamente, “emprestam” do vizinho, utilizam o 

sinal fornecido pela escola, ou pelo seu próprio aparelho celular via pacote de dados 

móveis.Essa irregularidade em relação aos que tem ou não acesso à internet, de acordo com 

Caldart (2020), evidencia a deficiência da forma de pensar a tecnologia como a grande 

salvadora dos problemas dentro da escola, pois, o modo de acessá-las acentua as diferenças 

sociais mesmo num contexto micro, como o pesquisado. 

A maioria dos entrevistados relatou conseguir acompanhar todas as propostas didáticas 

oferecidas pela escola durante o período de afastamento da rotina escolar ocasionado pela 

pandemia do novo Coronavírus, porém alguns, tanto pais quanto alunos, disseram encontrar 

dificuldades e até mesmo não estavam acompanhando as aulas. Os motivos de não 

conseguirem, variaram entre a falta de tempo à não adaptação aos métodos de trabalho que o 

período exigia. 

As atividades de forma impressa são as de maior preferência dos entrevistados, em 

função da dificuldade de acesso a internet, já mencionado anteriormente e da pouca distância 

entre a casa do aluno e a escola. Além disso, alguns pais afirmam ter dificuldades em auxiliar 

os filhos, em função de sua baixa escolaridade e desconhecimento do assunto, também a falta 

de tempo entre a realização de atividades domésticas ou trabalho formal. 

 

Gráfico 2 Nível de escolaridade dos pais/responsáveis 

Nesse sentido, Alves (2020) revela que o principal empecilho esbarra no nível de 

escolaridade familiar, que se constitui como um grande entrave. Além disso, a autora afirma 
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fundamentais, o corpo docente não se sente preparado para assumir as atividades escolares 

com a mediação das plataformas digitais, seja por conta do nível de letramento digital, ou, 

por limitações tecnológicas para acesso a estes artefatos” (ALVES, 2020. p. 355). 

Contudo, é possível notar, a partir da aplicação dos questionários, além da interação 

com os pais e os alunos durante a entrevista, que as atividades remotas são de grande 

importância para os alunos e surtem efeito, tanto por mantê-los ocupados durante esse período 

singular na história mundial, quanto para corroborar com o sentimento de continuidade do 

processo educativo, pois, como cita informalmente uma das mães entrevistadas “a vida não 

pode parar”. 

 

4. Considerações Finais 

A nova realidade imposta pelo Corona vírus implicou em muitas deficiências no 

sistema educacional público no país, mais salientadas ainda, após a eleição de Jair Messias 

Bolsonaro e seus constantes ataques às populações tradicionais e comunidades rurais, 

afetando, entre outros setores, o da Educação.  

O imperativo, nesse momento, é discutir, debater e impulsionar fóruns e processos de 

organização dos sujeitos para se pensar um direcionamento para além dos tempos atuais, que 

oportunizem a todos os integrantes da comunidade escolar, pais, alunos, gestores e 

professores, repensarem a educação de forma que ela se traduza na realidade na qual o sujeito 

está inserido, visando superar as dificuldades geográficas e governamentais, que tem buscado 

invisibilizar e silenciatr o sujeito do campo. 
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Área Temática II: Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

Hodiernamente, as práticas pedagógicas em língua estrangeira espanhola vêm 

sofrendo desafiadoras transformações no que diz respeito ao processo de ensino e 

aprendizagem. Isso porque as práticas de letramento quando associadas às tecnologias 

educacionais são responsáveis por trazer um leque de possibilidades inovadoras e atrativas ao 

público em evidência. Neste âmbito investigativo, definimos as tecnologias educacionais 

segundo Kenski (2012) que traz um discurso que apresenta a tecnologia como tudo o que é 

construído pelo homem a partir de diversos recursos naturais, ou seja, um meio pelo qual 

ferramentas instrumentais ou simbólicas são concretizadas, a fim de transcender as barreiras 

impostas pela natureza. Deste modo, a linguagem, a escrita, os números e até mesmo o 

pensamento são considerados tecnologia. Pois, tornam-se responsável por estabelecer 

vantagens quanto ao natural: “[...] a expressão “tecnologia” diz respeito a muitas outras coisas 

além das máquinas. O conceito tecnologia engloba a totalidade de coisas que a engenhosidade 

do cérebro humano conseguiu criar em todas as épocas, suas formas de uso, suas aplicações” 

(2012, p.22). 

 Para uma melhor compreensão do processo de ensino e aprendizagem da língua 

espanhola como língua estrangeira, faz-se necessário conceituar e caracterizar o Lúdico como 

instrumento tecnológico responsável por proporcionar significativas aprendizagens aos alunos 

do ensino médio. Assim, definimos o Lúdico segundo Friefmann (1996),  que a compreende 

como mecanismo que abrange todas as formas de aplicação da criatividade no jogo e nas 

maneiras de brincar e da engenhosidade, nos momentos de maior visibilidade para ser 

entendida como desempenho educacional, no decorrer que os educadores compreenderem 
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melhor a totalidade da sua capacidade inteligível de contribuir para o desenvolvimento 

cognitivo da criança. 

A fim de uma melhor aprendizagem, os jogos se apresentam como relevante 

alternativa lúdica e nesse contexto, Rodrigues (2001) define o jogo como: "[...] uma atividade 

rica e de grande efeito que responde às necessidades lúdicas, intelectuais e afetivas, 

estimulando a vida social e representando, assim, importante contribuição na aprendizagem". 

Ou seja, os jogos são capazes de se tornarem educativos. São elaborados com o intuito de 

estimular uma aprendizagem significativa, de excitar a produção de conhecimento e de 

viabilizar o avanço de habilidades operatórias, uma experiência cognitiva que promove a 

compreensão, a manifestação do aluno nos acontecimentos sociais e culturais, e o auxilia a 

construir conexões.  

Com o objetivo de apresentar um material didático que surge da real necessidade dos 

aprendizes, apresentamos neste resumo a produção de jogos lúdicos que dialogam os 

principais conteúdos da disciplina com as principais dificuldades de aprendizagem relatada 

pelo professor de espanhol. Assim, buscamos contribuir com a reflexão sobre a educação do 

campo de forma efetiva no que diz respeito às vivências pedagógicas em sala de aula. Para 

isso, foram produzidos materiais de apoio pedagógico (jogos) que, de forma lúdica, auxiliam 

o processo de ensino e aprendizagem dos letramentos na disciplina de língua espanhola. 

Destarte, buscamos estabelecer de que forma o uso de jogos lúdicos intervêm no 

processo de ensino e aprendizagem das práticas de letramentos nas aulas de língua espanhola. 

Ou seja, a partir das principais dificuldades de aprendizagem dos alunos relatadas pelo 

professor, produzimos materiais didáticos norteadores da prática pedagógica de forma que a 

realidade contextual do profissional em agropecuária foi retratada.  

2. Metodologia 

O presente resumo é um recorte de uma pesquisa, em andamento, intitulada: “O uso 

dos jogos no processo de letramento em Espanhol nos cursos integrados de Agropecuária e 

Informática”, vinculada ao grupo de pesquisa Linguagens, Culturas, Tecnologias e Inclusão e 

em parceria com a Diretoria de Pesquisa, Pós-graduação, Inovação e Extensão- DPPGIEx do 

IFPA-Campus Castanhal.  

A partir de uma abordagem qualitativa, partimos de aspectos da realidade linguística 

não quantificáveis, centradas em como compreender o processo de ensino e aprendizagem dos 

conteúdos programados na ementa (de Língua Espanhola) dos alunos do terceiro ano do curso 

técnico em agropecuária integrado ao ensino médio do IFPA Campus Castanhal. Assim, 
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centramos em identificar as principais dificuldades de aprendizagem para posteriormente 

produzir jogos didáticos que serão responsáveis pela produção de práticas pedagógicas lúdicas 

que mediarão aprendizagens mais significativas. O que para Minayo (2001) significa 

relacionar um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, atitudes e valores, não 

podendo, portanto, ser reduzidos à operacionalização de variáveis; de natureza aplicada, pois 

se aplica de forma prática, dirigindo-se a solução de problemas previamente definidos, 

envolvendo verdades e interesses de um grupo específico; de Objetivo exploratório pois se 

centra nas percepções dos sujeitos da pesquisa (alunos e professor) quanto ao problema da 

pesquisa, o que consequentemente, objetiva descrever e interpretar de forma crítica os dados 

adquiridos a fim de se compreender de forma mais clara toda a problemática em questão, 

representada por Robert Bogdan e Sari Biklen (1994) sob uma perspectiva sociológica que se 

apresenta com ênfase na descrição, na observação participante e na entrevista em 

profundidade porque são ricos em detalhes descritivos inerentes aos sujeitos, locais e 

contextos.  

No que tange aos procedimentos, averiguou-se que para se produzir o Material 

didático de apoio pedagógico, fizeram-se necessárias as tipologias: Estudo de caso, Pesquisa 

bibliográfica, Pesquisa documental e Pesquisa de Campo.  

O levantamento de dados ocorreu em três momentos: inicialmente por meio da revisão 

bibliográfica sobre os temas-chave (Tecnologias educacionais, Ludicidade, Jogos e, Ensino e 

Aprendizagem) e revisão Documental (Ementa da disciplina de Língua Espanhola do terceiro 

integrado à Agropecuária do IFPA Campus Castanhal); posteriormente por dois questionários 

semiestruturados destinadas ao professor de Espanhol e aos alunos do terceiro ano Integrado a 

Agropecuária do IFPA- Campus Castanhal. Nesse contexto, todos os questionários foram 

respondidos on-line por meio da ferramenta Google formulários e nos forneceu dados para a 

elaboração de materiais didáticos. 

Quanto à interpretação e argumentação das amostras obtidas nos questionários, optou-

se pela Análise de Conteúdo que, segundo Bardin (2011), qualifica-se como um grupo de 

técnicas de análise comunicativa que tem por fim adquirir através de procedimentos 

esquematizados a exposição dos resultados qualitativos e quantitativos, de maneira que 

viabilize a intervenção de múltiplas informações importantes às circunstâncias de produção 

das variáveis coletadas. Nesse caso, assume um caráter categórico, pois os referenciais 

coletados foram catalogados e sintetizados, e após caracterizados como importantes, foram 

dispostos aos desígnios estabelecidos pela investigação. 
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3. Resultados/Discussões 

Para o tratamento dos dados obtidos, faz-se necessário retomar o objetivo geral desta 

pesquisa: “Produzir jogos lúdicos que facilitem o processo de ensino e aprendizagem da 

Língua Espanhola nas turmas do terceiro ano em Agropecuária Integrado do IFPA campus 

Castanhal”. Assim, dar-se-á enfoque aos conteúdos que os alunos e o professor da disciplina, 

na entrevista semiestruturada, julgaram de maior nível de dificuldade: Verbos, vocabulário e 

classes gramaticais. 

Nesse contexto, os jogos quando planejados à realidade dos alunos, com metas 

estabelecidas e com a mediação do professor, constituem-se um importante recurso didático, 

contribuindo para a produção de conhecimento, impulsionando uma aprendizagem 

significativa, transformando as aulas mais dinâmicas e agradáveis (RODRIGUES, 2001). 

Através dos jogos que foram produzidos, será possível trabalhar a deficiência de 

aprendizagem encontradas em inúmeras áreas do letramento em Espanhol, através do 

aprimoramento lexical da escrita e da oralização.   

 Figura1: Pronomes               Figura 2: verbos e desafios      Figura 3: verbos irregulares         Figura 4: verbos 

regulares 

  

 

           

       

 
 

 

Fonte: Os Autores (2020)    Fonte: Os Autores (2020)     Fonte: Os Autores (2020)    Fonte: Os Autores (2020) 

 

Os dados dinâmicos são feitos a partir de folhas de EVA, com a espessura de 10mm e 

adesivos com palavras chave. A figura 1 mostra os pronomes pessoais; a figura 2 os verbos 

irregulares, regulares, pronominais e desafio; a figura 3 alguns verbos irregulares; e a figura 4 

mostra os verbos regulares com as terminações -ar, -er e -ir. Os dados podem ser jogados 

independentes (de acordo com o planejamento didático do professor) ou em conjunto. Nesse 

caso, o dado da figura 1(pronomes) pode ser jogado em conjunto com o da figura 2, 3 ou 4. 

Ou seja, o professor pode pedir que o(s) aluno(s) escreva(m)/oralize(m) frases em 

determinada pessoa do discurso com verbos regulares, irregulares, pronominais, etc. (Figura 

2); com alguns exemplos específicos de verbos irregulares (figura); ou com exemplos 

específicos de verbos regulares (figura 4). 
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Outro exemplo produzido com folhas de EVA e adesivos foi o jogo da memória: 

     Figura 5: Memória com frutas                 Figura 6: Memória com profissões 

 

 

 

 

                  Fonte: Os Autores (2020)                                Fonte: Os Autores (2020) 

 

As imagens acima mostram dois exemplos de jogos da memória, um com frutas e 

outro com profissões (voltadas ao universo lexical agrário) que, Além de estimular a memória 

fotográfica têm a capacidade de desenvolver a observação, o raciocínio rápido e a aquisição 

vocabular em língua estrangeira.  

 

4. Considerações Finais 

Ao longo do desenvolvimento da pesquisa foi possível compreender a dinâmica do 

processo de ensino e aprendizagem dos letramentos em Língua Espanhola, identificar as 

principais dificuldades de aprendizagem e através da ludicidade pontuar a relevância de 

práticas pedagógicas dinâmicas e diversificadas, responsáveis por incentivar os alunos a 

interagirem nas aulas com entusiasmo, interesse e curiosidade. 

Destarte, com base nos resultados obtidos nessa investigação, foi possível produzir um 

material didático lúdico que valorizasse as características inerentes a disciplina de espanhol 

quando aplicadas ao contexto agropecuário. Nesse contexto, a pesquisa em andamento servirá 

de dados para produção de artigos que serão posteriormente apresentados em eventos de 

natureza acadêmica.     
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Área Temática II: Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

A pauta sobre os direitos do povo que vive e trabalha no campo e, consequentemente, 

da educação dessas pessoas, uma vez que se trata de uma marcante e instigante presença do 

camponês no cenário político, econômico e social, vem se impondo cada vez mais no cenário 

sócio econômico e educativo no Brasil. Essa pauta, de acordo com Arroyo, Caldart e Molina 

(2011) caracteriza-se como uma história tensa e dinâmica quanto a luta pelo direito à terra, ao 

trabalho, a cultura, ao lazer e a educação.  

Nesse cenário, a educação das populações do campo vem sendo desenhada, refletida e 

pensada por estudiosos de diferentes movimentos populares sociais, que por meio de suas 

histórias, experiências e ricas práticas, lutam por políticas públicas que reconheçam o campo 

como lugar de vida, trabalho e cultura (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2011). 

Dessa forma, o desafio maior para Educação do Campo é construir referenciais 

culturais e políticos no intuito de preparar pessoas para intervirem como sujeitos sociais na 

realidade em que vivem, e que garanta o direito ao conhecimento, à ciência e à tecnologia 

socialmente produzidas e acumuladas (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2011). É preciso 

ainda reconhecer e tratar os povos do campo como sujeitos de um projeto de desenvolvimento 

com base em seus saberes, em suas culturas, em seu modo de vida, e em seu trabalho 

(FERNANDES;CERIOLI; CALDART, 2011). 
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A experiência aqui relatada trata da vivência nas propriedades de agricultores 

familiares que fazem parte da cooperativa D‟Irituia, e teve como objetivo conhecer as práticas 

produtivas desenvolvidas pelos produtores rurais, a relação dos saberes empíricos com os 

conhecimentos científicos para o desenvolvimento do seu trabalho e as políticas públicas 

desenvolvidas para as populações do campo no município de Irituia – Pará, entre elas, a 

educação, seja a formal ou a informal. 

. 

2. Metodologia 

A experiência interdisciplinar realizada pelos estudantes do programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares do 

IFPA - Campus Castanhal, turma de 2019, ocorreu no município de Irituia, pertencente ao 

nordeste do estado do Pará. 

A atividade prática proposta pelos docentes consistiu em visitação as duas 

propriedades de agricultores familiares associados à Cooperativa D‟Irituia e teve o intuito de 

conhecer os sistemas agroflorestais por eles construídos, a rotina laboral e a realidade na qual 

estão inseridos. 

Adotou-se para a investigação a abordagem qualitativa, objetivando compreender o 

contexto vivenciado pelos sujeitos. Esta abordagem responde a questões da realidade social 

circundante dos sujeitos, do universo de significados, motivos, crenças, valores e atitudes 

tomadas no convívio com os seus pares (MINAYO, 2009). Como técnicas de coleta de dados 

foram adotadas a observação direta, conversa informal e caminhada transversal (VERDEJO, 

2010). 

A observação é uma ferramenta que possibilita a aproximação do pesquisador com o 

fenômeno pesquisado, pois a experiência direta é uma das melhores formas para verificação 

da ocorrência de determinado fenômeno, recorrendo aos conhecimentos e experiências 

pessoais dos sujeitos para auxiliar no processo de compreensão e interpretação dos fenômenos 

estudados (LÜDKE e ANDRÉ, 2015). 

Num ambiente interativo entre discentes e agricultores, ocorreu um intenso diálogo e 

troca de experiências sobre assuntos relacionados à organização social, realidade da 

comunidade, modo de vida, o trabalho coletivo da cooperativa, bem como, as formas de tratar 

certos tipos de pragas, agregar valores aos seus produtos, e questões relacionadas a políticas 

públicas voltadas ao lazer e a educação na comunidade, ressaltando a carência de cursos de 

capacitação e captação de recursos destinados a suprir as necessidades da população local. 
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3. Resultados/Discussões 

No primeiro empreendimento familiar visitado, a agricultora relatou que no início do 

trabalho de produção agrícola na propriedade realizou o monocultivo de mandioca, no 

entanto, percebeu que tal sistema acabava destruindo o solo. Em busca de alternativas que 

diminuíssem os danos à natureza, foi orientada a fazer o cultivo de várias espécies em um 

mesmo espaço, criando um sistema agroflorestal (SAF). Com a implantação desse sistema, 

além de perceber melhorias no meio ambiente, a diversidade de plantações trouxe benefícios 

financeiros. Evidenciou-se a força e importância da educação não formal, desenvolvida nas 

reuniões de sindicatos e no caso especifico, nas associações de agricultores. 

Sistemas Agroflorestais são sistemas de produção agrícola que consorciam em uma 

mesma área cultivos agrícolas com plantações de espécies florestais, seja frutífera ou 

madeireira, uma técnica que dinamiza a agricultura familiar no combate à pobreza e 

conservação dos recursos naturais (PALUDO E COSTABEBER, 2012).É um sistema 

caracterizado como uma atividade integradora que potencializa o uso da terra visando a 

sustentabilidade ambiental e socioeconômica possibilita geração de produtos variados, maior 

produtividade e eficiência do trabalho, estabilidade da renda dos agricultores e segurança 

alimentar (SCHEMBERGUE et al, 2017). 

A educação formal também fez-se presente, pois com ajuda da filha que é formada em 

Matemática, a família da agricultora visa crescer e melhorar seus produtos para a 

comercialização. A jovem agricultora relatou o seu interesse em ficar na propriedade para 

contribuir com os negócios da família, e afirma que seu estudo lhe proporcionou 

diversificados conhecimentos que pode implementar tanto na produção agrícola quanto no 

beneficiamento das polpas de frutas. 

Nos relatos do casal de agricultores da segunda propriedade visitada, que cultiva 

variadas espécies de plantas medicinais e frutíferas, a utilização do sistema agroflorestal no 

sítio trouxe também vários benefícios para a produção, influenciando diretamente na 

qualidade de vida da família. 

Os agricultores destacaram a necessidade de organização da comunidade, a carência 

de investimentos dos poderes públicos na região, principalmente em relação a oferta de 

educação de qualidade para crianças e jovens do campo. Também ressaltaram as deficiências 

na atenção à saúde das pessoas da comunidade, devido à ausência de médicos nos postos de 

saúde da região. É bastante perceptível nas falas do casal, a angústia que sofrem, pois se 

sentem esquecidos pelos poderes públicos constituídos.  
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Os relatos nos permitem inferir que os agricultores têm a compreensão de a educação 

tem um papel fundamental para desenvolvimento das pessoas e fortalecimento das 

comunidades onde vivem. No entender de Caldart (2004) a educação deve partir dos 

interesses sociais, políticos e culturais de determinado grupo social, considerando as 

particularidades desses sujeitos que estão inseridos em um contexto e condições sociais em 

determinado tempo histórico. Neste sentido, a educação dos sujeitos sociais que vivem no 

campo, deve assumir as especificidades de tais sujeitos e ainda contribuir para sua formação, 

fazendo o diálogo da teoria com a realidade vivenciada em busca de construir uma educação 

do povo do campo e não para ele (CALDART, 2004). 

A educação do campo tem o desafio de repensar e redesenhar o processo educacional 

com o desenvolvimento social, com saúde, com cultura, com lazer e com cuidado ao meio 

ambiente (MOLINA, 2002). Caldart (2004), também afirma que a educação do campo precisa 

cumprir seu papel de valorização do trabalho como princípio educativo, desde a compreensão 

do vínculo entre educação e produção, formação do trabalhador e educação profissional, 

contextualizando teoria e prática com as experiências de trabalho dos camponeses.  

No que se refere a participação dos agricultores na cooperativa D‟Irituia, eles 

percebem a cooperativa como alternativa viável à comercialização dos produtos fabricados 

pelos produtores familiares, uma vez que auxilia no atendimento das necessidades dos 

cooperados, através da obtenção dos recursos necessários e venda dos produtos por eles 

produzidos, mas ressaltam que ainda há problemas na organização da cooperativa, pois 

muitos dos associados ainda não tem a consciência dos benefícios que a cooperativa pode 

trazer aos associados, assim como as vantagens que a proposta de SAFs oferecem, tanto para 

a produção, quanto para a qualidade dos produtos. 

 

4. Considerações Finais 

A educação das pessoas que vivem e trabalham no campo tem sido foco de debates de 

estudiosos da área, em face do direito do cidadão de estudar e se apropriar dos bens culturais 

da humanidade no local onde vive. Percebeu-se que as políticas públicas relativas à educação 

ainda não atendem plenamente as necessidades educacionais dos sujeitos que vivem e 

trabalham no campo, pois os agricultores e seus filhos necessitam se deslocarem para a área 

urbana para estudar. 

A implantação dos Sistemas Agroflorestais nas propriedades dos agricultores gerou 

impactos positivos no desenvolvimento das práticas produtivas, por meio da diversificação 

dos produtos agrícolas produzidos, garantindo o aumento da renda dos produtores e a 
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segurança alimentar. No entanto, tais situações originam-se de iniciativas individuais 

demonstrando a necessidade de buscar-se ações em conjunto, ou ações educativas que 

demonstrem a necessidade de tais iniciativas para melhoria da comunidade como um todo. 

A cooperação vivenciada pelos agricultores, como associados da Cooperativa traz 

benefícios para os sujeitos cooperados, porém falta conscientização sobre os impactos 

positivos da cooperação para o desenvolvimento do produtor e da comunidade Assim, é 

perceptível a necessidade de se oportunizar aos agricultores formação sobre cooperativismo e 

associativismo e temas correlatos seja na modalidade formal ou na informal. 
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Área Temática II: Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

A Meliponicultura, portanto, é uma atividade agrícola que é composta por instalação 

de caixa racional onde abriga várias colméias de Meliponíneos (abelhas indígenas sem 

ferrão), onde estão instaladas é chamado de Meliponário, e os criadores chamado como 

Meliponicultor, os meliponíneos são pertencentes ao Filo Arthropoda, subfilo Hexápoda, 

classe Insecta, nesse seguimento, os artrópodes são os animais mais diversos do planeta, onde 

seus aspectos evolutivos lhe proporcionaram dominar vários hábitats tanto aquáticos como 

terrestre, além disso, os artrópodes possui uma extrema importância aos humanos, seja na 

economia, consumo e saúde pública, suas principais características está ligada ao seu 

exoesqueleto que auxilia na proteção dos mesmos e impede a desidratação, mas vale ressaltar 

que esse grupo de animais precisam eliminar o exoesqueleto para que possa haver seu 

crescimento, posteriormente é secretado um novo, tal processo é denominado de muda e 

possuem seus pés articulados daí deriva seu nome (arthron, articulação podos, pés) 

(HICKIMAN et al, 2014, PIRES, 2007, NOGUEIRA-NETO, 1997).  

Ademais, os insetos possuem uma importância extrema no ecossistema, alguns atuam 

como pragas, polinizadores, controle biológico como os parasitoides, indicador biológico 

entre outros. Vale ressaltar que os insetos diante de seus aspectos evolutivos conquistaram 

formas de sobrevivência impressionante sendo o desenvolvimento de voo que permite tanto a 

busca por alimento quanto a fuga de predadores, além disso, as suas estruturas anatômicas 

influenciam em seu nicho ecológico, exemplo disso, temos as pernas das abelhas onde elas 

são especializadas em transportar o grão de pólen, ou seja, cerdas coletoras de pólen, nesse 

seguimento, observa-se que as estruturas anatômica e funcional dos insetos está totalmente 

ligada a demanda de seu nicho ecológico. Isso, remota a polinização suas associações com os 
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insetos “(..) estudo da interdependência mútua de plantas e insetos e da evolução dessas 

interações é um campo em crescimento (HICKIMAN et al, 2014, PECHENIK, 2016, p.360). 

De acordo com a citação acima os insetos estão ligados com a polinização das 

angiospermas, e nesse processo se destaca as abelhas, que, infelizmente, vem sofrendo com 

ações antrópicas, consequentemente, isso irá prejudicar a reprodução desse grupo de vegetais 

proporcionando problemas na produtividade agrícola sendo que os polinizadores garantem 

segurança alimentar, portanto, observa-se a importância ecológica que esse invertebrados 

possuem e as práticas pedagógicas no campo a respeito desses animais é de extrema 

importância. As colmeias de Meliponíneos comportada na caixa expositiva aproxima a 

comunidade a observar o comportamento das abelhas, nesse sentido, isso irá cooperar com a 

popularização do conhecimento científico a respeito desses insetos enfatizando com a 

população a importância desses animais na biosfera (DUARTE, SANTOS, 2018). 

E Nogueira-Neto (1997), nos detalha as estruturas da colmeia, e nos faz entender o que 

compõe a caixa expositiva da colmeia elementos biológicos internos. Os favos de cria são as 

células, podem estar justapostas umas às outras, formando favos compactos. As células de 

cria novas são feitas com cerume, depois de enchidas na maior parte de sua capacidade com 

alimento larval, as células de cria dos Meliponíneos recebem um ovo e são em seguida 

fechadas (NOGUEIRA-NETO,1997). 

Os potes de alimentos, são feitos de cerume ou de cera pura de acordo com a espécie, 

guardam os seus alimentos, pólen e mel. Assim a cera pura secretada no dorso do abdome da 

abelha, essas abelhas misturam à própolis, e isso resulta o cerume e possui geralmente uma 

cor castanha, e nos seus ninhos, e utilizam o cerume nas construções internas dos seus ninhos. 

A resina (própolis) que as abelhas colhem basicamente pelas resinas vegetais das arvores 

trazidas para as colmeias, seja numa forma pura ou seja misturada com um pouco de cera, a 

própolis usada para vedar frestas nos ninhos. E outra estrutura mistura de própolis ou 

geoprópolis e barro, constituem-se os batumes (NOGUEIRA-NETO,1997). 

Nesse sentido o desenvolvimento, deste trabalho objetivou revelar os potenciais dos 

meliponíneos em formação científica aderente conhecimentos de investigação biológica, 

ecológica contida o estudo do animal (abelhas nativas) e sua interação com o ecossistema. No 

intuito de materializar conteúdo didático para plano de aula do ensino de ciência. 

 

2. Metodologia 

Adotou a técnica de pesquisa exploratória em meliponários (criatório de abelhas sem 

ferrão), com objetivo da exploração da colmeia de abelhas de meliponíneos, em desenvolver 
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contribuições de temáticas para a área da ecologia dentre da abordagem metodologias 

pedagógicas para o ensino de ciências. Foram realizadas visitas exploratórias em meliponário, 

na região nordeste do Pará, na área rural do município de Igarapé Açu. Nesta presente 

pesquisa acompanhou as visitações no meliponário. 

Nisso, a pesquisa participante segundo Severino (2007), é aquela em que o 

pesquisador, para realizar a observação dos fenômenos, compartilha a vivência dos sujeitos 

pesquisados, participando, de forma sistemática e permanente, ao longo do tempo da 

pesquisa, das suas atividades. O pesquisador coloca-se numa postura de identificação com os 

pesquisados. Passa a interagir com eles em todas as situações, acompanhando todas as ações 

praticadas pelos sujeitos. Observando as manifestações dos sujeitos e as situações vividas, vai 

registrando descritivamente todos os elementos observados bem como as análises e 

considerações que fizer ao longo dessa participação (SEVERINO,2007, p.120) 

 Nisso para confiável analise a interpretação é a atividade que compunha, nesse 

pensamento nos apropriamos a ideia de Lakatos (2003), contribui para compreendermos a 

elaboração da análise: “ Em geral, a interpretação significa a exposição do verdadeiro 

significado do material apresentado, em relação aos objetivos propostos e ao tema” 

(LAKATOS,2003, p.168). 

As análises é parte minuciosa do trabalho, o tratamento dos dados coletados no 

meliponário com a responsabilidade de atender a exceptiva que o estudo propõe. Frente a essa 

perspectiva, a cautelosa precisão ao uso da técnica de análise que darão suporte a 

sistematização das ideias, tratamento e interpretação neste trabalho os eixos potenciais 

explorados. As abordagens dos resultados foram compostas desenvolvimento de 

sistematização da ementa da atividade, Ecologia nos sustenta pelo PCN do ensino de ciências 

naturais (1997).  

 

3. Resultados/Discussões 

 

    Com as percepções das colmeias no meliponario foram possíveis para ilustração das 

estruturas biológicas para melhor performance didática, conforme a (imagem 1). 
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Imagem 1 - Caixa expositiva de criação racional de abelhas nativas. 

Fonte: Elaboração dos autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estruturação da sistematizaçãodos elementos internos da colmeia, com cada funcionalidade. 

 

Quadro 1 – Elementos da colmeia com descrição biológica. 

 

 

Estrutura: Pote de alimento (Pote 

de pólen) 

Abelhas em transportam o grão de 

pólen das flores, por cerdas 

coletoras de pólen, chamadas de 

(corbicola). 

Os potes de alimentos, feitos de 

cerume ou de cera pura de acordo 

com a espécie. 

 

 Estrutura: Pote de alimento (Pote 

de mel) 

Abelhas coletora, armazenado em 
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seu abdome o néctar das flores e 

transportam e regurgitam nos potes 

de cera, que pelo processo 

enzimático de suas enzimas 

salivares e fermentação, 

transformarão em mel. 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura: Ninho (Favo de cria) 

Favos de crias, que comporta a 

fase de desenvolvimento da abelha 

na fase de ovo, fase larval e pupa, 

até se torna abelha e sair do casulo 

da célula. 

As células são feitas com cerume, 

depois de enchidas na maior parte 

de sua capacidade com alimento 

larval, as células de cria dos 

Meliponíneos recebem um ovo e 

são em seguida fechadas. 

 

Fonte: Elaboração dos autores 

 

Conteúdos orientadores da Ecologia nos sustenta pelo PCN do ensino de ciências 

naturais (1997), foram revelados: 

 -Relações de interdependência entre os organismos vivos que habitam esse 

ecossistema.  
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-Conhecimento na organização e as relações sociais com a natureza,  

-Hábitos alimentares, 

-Reprodução e comportamento. 

 

 Nisso constituem a interpretação da  teorização de Nogueira-Neto (1997), com as 

estruturas anatômica e funcional. Portanto, percebemos que atividade atende minuciosamente 

exploração entomológica, quando ele representa sua estrutura física e de comportamento 

desse inseto, os eixos potenciais explorados destacamos para o plano de aula: 

1. Observações; Favos de crias; Potes de pólen e mel; Cerume; Batume e Identificação 

dos favos de cria (fase ovo, fase larval e pupa); observação dos potes de alimentos, e 

da busca externa por alimentos pelas abelhas coletoras. 

2. Estudo das relações e importância no ciclo da cadeia alimentar estabelecendo uma 

situação problema orientados pelos pcns no ensino de ciências naturais. 

3. Estudo da relação das abelhas nativas com a natureza, da compreensão integrada dos 

fenômenos naturais da polinização; a Importância dos serviços de da polinização 

para o ecossistema; conhecer sobre interação das abelhas com meio ambiente; 

comparando-as ao conhecimento prévio; 

4. Expor as diferenças das diferentes espécies de abelhas com e sem ferrão e induzir a 

habilidade de comparação das características das espécies;  

5. Conhecer a Biologia das colmeias das abelhas nativa pela organização e as relações 

social das abelhas suas funções de trabalho das abelhas; e alimentação das abelhas. 

 

Competências: Estimular experimentação, a motivar a conhecer, e aprender 

didaticamente conhecimentos científicos com as abelhas. E dar sentido ao que se ensina e 

aprende sobre abelhas pois é um convite a sociedade através das abelhas, e compor a 

sensibilidade socioambiental. E didaticamente pensados na utilização da ilustração mais 

próxima do contexto. E o quadro que melhor descreve o comportamento, proporcionou a 

percepção didática alcançada na materialização do plano de aula do ensino de ciências. 

 

4. Considerações Finais 

 

        O trabalho culmina e compreende a base de organização da distribuição destes eixos que 

exploram a discussão dos desempenhos das potencialidades as temáticas pela abordagem do 

Ensino de Ciências, costurada na rede que interligam os conhecimentos que buscam relações 
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de tais temas envolvidos e proveniente a pesquisa, com a relação mais orgânica, na conexão 

no ensino ecológico acessa a parte teórica da biologia das abelhas nativas.  

  O conhecimentos teóricos explorados com os principais conceitos relacionando as áreas de 

conhecimentos científico do ensino de ciências naturais , a escolha deste organismo vivo 

.Nisso explorar as colmeias de abelhas nativas como potencial no reforço desse esse potencial 

pedagógico com estudo dos meliponíneos como elementos de implicações biológicas que 

elencam a orientação de formação dos PCNs no ensino de ciências naturais. 
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Área Temática II: Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

A pandemia ocorrida em todo o mundo provocado pelo novo coronavírus (COVID-19) 

trouxe muitos desafios para diferentes setores da vida social. A educação foi duramente 

atingida, pois em meados do mês de março de 2020 ocorreu o fechamento das escolas 

públicas e privadas, havendo a interrupção das aulas presenciais, deixando milhares de 

crianças, jovens e adultos fora das escolas. 

Neste caso e, especialmente, os ensinos fundamental e médio, passaram-se a criar 

estratégias que pudessem incentivar e apoiar atividades de educação à distância, as quais se se 

tornam essenciais para reduzir os potenciais efeitos da crise na educação (NOTA TÉCNICA, 

2020).  

O ensino remoto, deste modo, passou a exigir planejamento quanto ao uso de 

plataformas on-line, vídeo-aulas gravadas e compartilhamento de materiais digitais, se 

tornando um desafio para professores e alunos, visto não haver capacitação adequada a essa 

nova metodologia de ensino. Esse problema tornou-se agravado principalmente quando se 

relacionou aos estudantes da zona rural. Essa realidade gerou um grande debate entre 

gestores, pesquisadores, professores, alunos e a sociedade, de um modo geral, que tem gerado 

inúmeros problemas e questionamentos para além das instâncias superiores de educação. O 

ensino remoto tornou-se uma medida emergencial para a educação básica, mas que exige 

muita atenção e cautela em face das dificuldades para a sua efetivação.  

Por essa razão, o resumo objetiva testemunhar o esforço das autoras, na condução das 

atividades de ensino remoto e abordar os desafios que existem em tempos de pandemia. 

Mostrar estratégias criadas para ajudar aos alunos a continuarem seus estudos, em uma turma 

do Curso Redes de Computadores Integrados ao PROEJA, no IFPA – Campus Paragominas, 
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desenvolvido na zona rural, no assentamento da CAIP, localizada a oitenta quilômetros do 

centro do município de Paragominas, no estado do Pará, com metodologia participativa, onde 

procurou-se preservar a identidade social e cultural dos integrantes do grupo.  

 

2. Metodologia 

A educação por meio do ensino remoto é uma prática pedagógica recente que vem 

sendo estruturada devido aos efeitos da pandemia do COVID-19. Para a implantação desse 

sistema foi elaborado um planejamento aprovado pelo colegiado do curso, a prática 

metodológica do “Ensino por Atividades”, pois pensou-se nas dificuldades que os alunos das 

turmas da EJA enfrentam nesse momento.  

Para o desenvolvimento dessa prática sob o formato do ensino remoto foi necessário 

criar grupos de integração das disciplinas de Base Comum (história, geografia, matemática, 

português, espanhol, inglês, física, química e biologia) e das disciplinas de base técnica (redes 

de computadores, projeto integrador, organização e normas do trabalho, projeto de redes e 

manutenção de computadores).  

Distribui-se esse conjunto de disciplinas em cinco grupos integrandos. Os alunos 

desenvolveram cinco temas geradores
2
,que foram trabalhados com os alunos no formato de 

apostila impressa, criadas pelos próprios docentes do curso e disponibilizadas aos alunos, os 

quais deveriam buscar esse material pedagógico na escola polo, onde funciona o IFPA. Para 

cada grupo foi estabelecido uma semana; iniciando no dia 08 de setembro e finalizando o 

primeiro ciclo de atividades no dia 09 de outubro de 2020.  

Em conversa com os professores da área específica do curso e com os gestores do 

campus, adquiriu-se webcam, que foi posicionada em um dos computadores da sala de 

informática, para que fosse transmitida as “lives” para os alunos a fim de haver interação com 

os professores, visto que na escola existia acesso à internet. Então elaborou-se um 

cronograma para cada semana com a disposição de dois horários (o primeiro às17 horas e o 

outro às 19 horas), durante dois dias por semana: na segunda-feira explicava-se os conteúdos 

e atividades e na quarta-feira tirava-se dúvidas.  

A turma da EJA é pequena, com apenas treze alunos, sendo 09 homens e 04 mulheres, 

na faixa etária de 18 a 30 anos, mesmo assim estes foram distribuídos nos dois horários 

citados; cada horário atendia-se cinco alunos, respeitando o distanciamento social, o uso 

                                                           
2
Os temas geradores são, no Método Paulo Freire, o eixo da proposta metodológica. Entende-se que o Método é 

o próprio pensamento de Paulo Freire, é o conjunto de fundamentos filosófico-políticos presentes na sua teoria 

do conhecimento e ação no mundo, a educação libertadora 
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obrigatório de máscaras e disponibilizamos álcool em gel para higienização das mãos. No 

entanto, três alunos optaram por assistir aulas em suas residências. 

Durante esse percurso houve queda de conexão da internet e de energia, fazendo com 

que gravássemos vídeo aulas e suspendêssemos as aulas durante dois dias, pois toda a 

comunidade ficou no escuro. Quando se encerrou esse período encaminhamos aos alunos um 

diagnóstico avaliativo discente das atividades de ensino remoto, para se quantificar os dados 

sobre as opiniões destes em relação a experiência desses procedimentos. De posse das 

avaliações dos alunos reuniu-se os docentes que ministram aula para a turma para discutir os 

pontos positivos e negativos desse primeiro ciclo de atividades e as lições aprendidas dessa 

experiência ímpar na escola polo. 

 

3. Resultados/Discussões 

No ano de 2020 a pandemia causada pela Covid-19 desafiou mais uma vez o espaço 

do campo, o isolamento imposto como forma de conter a propagação da doença, fez com que 

muitos serviços fornecidos fossem suspensos, reduzidos ou mesmo cancelados. Aqueles 

considerados essenciais foram mantidos com protocolos próprios de segurança, porém alguns 

como as instituições de ensino tiveram suas atividades suspensas por prazo indeterminado. 

As atividades do Instituto Federal do Pará foram suspensas no dia 19 de Março de 

2020, e a partir dessa data várias normativas foram construídas a fim de amenizar os impactos 

da paralisação das atividades de ensino, uma vez que todas atividades ligadas ao ensino eram 

desenvolvidas em sala de aula de forma presencial. Assim nos meses de Abril e Maio de 2020 

foi realizado um processo experimental não obrigatório, onde inicialmente os docentes 

realizavam um planejamento integrado composto por um conjunto de disciplinas, onde a 

participação era facultativa.  

O campus IFPA-Paragominas aderiu à proposta e então através da diretoria de ensino 

desenvolveu a atividade experimental com as turmas e cursos do campus. Após esse processo 

em Julho de 2020 deu-se início ao planejamento efetivo do retorno remoto das atividades, e 

como parte desse processo foi realizado um diagnóstico onde foram levantados dados sobre as 

realidades de vários fatores dos docentes, acesso à internet, tempo, disponibilidade e etc. As 

aulas remotas iniciaram-se em Setembro de 2020. Os alunos da educação de Jovens e adultos 

da comunidade CAIP que aqui são o objeto de estudo também responderam ao diagnóstico e 

após o início das atividades remotas também realizaram um segundo diagnóstico.  

O segundo diagnóstico possuía 11 perguntas e apontou as principais dificuldades 

enfrentadas pelos discentes. O levantamento apontou que 43% dos discentes não possuíam 
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acesso à internet ou essa era uma conexão ruim. Isso mostra como embora tenha–se feito o 

engajamento para que o processo de ensino de forma remota conseguisse utilizar a tecnologia- 

Internet para execução, essa ainda não é a realidade dos discentes, que consequentemente 

reflete as dificuldades da comunidade em que estão inseridos.  

O levantamento também mostrou que 28% dos discentes se sentem desmotivados e 

apontam como principal causa a falta de infraestrutura adequada para acesso e 

acompanhamento das atividades propostas. Uma das principais causas de evasão escolar na 

comunidade em que estes alunos estão inseridos é causado pela falta de motivação, uma vez 

que o esforço se torna bem maior quando se associa a isso o árduo trabalho rural, a distância e 

a falta de infraestrutura e recursos básicos.  

Ainda segundo o levantamento 37,5% dos docentes sentem cansaço constante e 

insônia. Embora nenhum dos discentes tenha solicitado acompanhamento psicológico, o 

diagnóstico mostra um grande desgaste para alcançar uma adaptação forçada a esse novo 

cenário, que também foi encarado pelos docentes envolvidos no processo e que enfrentaram 

muitas dificuldades, como pode ser observado. No depoimento da docente Francisca Edvane  

Chaves do polo IFPA-CAIP. 

“Um grande desafio por ser uma nova experiência  

tanto para nós educadoras do campo quanto para 

os alunos, além do que temos também de enfrentar 

a falta de internet , mas para mim não deixa de ser 

uma grande forma de aprendizado”. 

A realidade do ensino de jovens e adultos no  campo certamente deve ser encarada de 

maneira peculiar, esse foi o caminho direcionado pela coordenadora pedagógica do campus 

IFPA-Paragominas Maria Cristina Ferreira: 

“Na realidade da CAIP, percebemos um duplo 

desafio de professores e alunos em vista aos limites 

da zona rural...E sem as atividades na escola não 

têm Interesse, pois em suas casas não é um 

ambiente convidativos para realização dos 

estudos”. 

Embora o diagnóstico tenha mostrado as dificuldades enfrentadas pelos discentes, 

86% destes responderam que os meios que foram utilizados para aprendizagem foram 

satisfatórios, isso se deve principalmente pelo fato da coordenação do curso da EJA ter 
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disponibilizado material impresso para todos os alunos que não possuíam ou tinham 

dificuldades com acesso à internet. 

 

4. Considerações Finais 

Há ainda muito para que o meio rural possa alcançar uma infraestrutura básica para 

atender minimamente os aspectos socioeconômicos e culturais. A qualidade de ensino está 

diretamente ligada a esses aspectos e depende de gestão de esforços para que seja executada 

adequadamente.  

Essa realidade foi observada na CAIP, pois enfrenta muitos desafios. Isso ficou claro, 

pelas consequências da pandemia da COVID-19. Os problemas vivenciados ali como a falta 

de infraestrutura básica, de acesso a internet contínua e de boa qualidade foi um deles, pois 

nesse processo foi  mais uma barreira para o desenvolvimento do local, uma vez que foi uma 

ferramenta indispensável para execução da atividade e aulas propostas. Sem dúvida os 

principais afetados por esse momento foram os discentes, seguidos pelos docentes que viram 

a execução do seu planejamento engessado em função de tais problemas. 

A experiência permitiu conhecer as peculiaridades da turma e planejar orientações 

compreensivas sob um olhar dinâmico e significativas para manter a qualidade do ensino 

enquanto direito desses alunos traçarem novas perspectivas e transformarem suas vidas. 
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Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

A pandemia da Covid-19 tem provocado impactos na saúde, economia, política e 

educação. Na área da educação a pandemia deixou a comunidade escolar desorientada, o uso 

de ferramentas digitais apareceu como alternativa mais exequível, no entanto, segundo o 

IBGE (2020) mais 46 milhões de brasileiros não tem acesso à internet, e desses em sua 

maioria frequentam a escola pública.  Diante desse contexto, muitos educandos(as) estão sem 

aulas ou já decidiram abandonar a escola, contribuindo para o aumento das desigualdades 

sociais. Ao nos voltarmos para a realidade no campo, esse cenário se agrava, pois muitas 

comunidades não têm acesso à internet ou outras ferramentas tecnológicas, que garantam 

suporte às aulas, o que faz da educação ofertada excludente e outras formas de ensino 

abordadas (apostilas, cadernos de exercícios) podem não atender às especificidades dos 

sujeitos do campo que têm direito a uma educação que valorize o território, a cultura, as 

identidades, as quais foram reconhecidas pelo Estado a mais de vinte anos.  

 Devemos estar cientes de que “As políticas e as práticas curriculares devem se 

configurar enquanto territórios de construção da cidadania ativa e do fortalecimento da esfera 

pública, assumindo a responsabilidade com a formação de sujeitos críticos, a partir de seu 
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lugar [...] (HAGE, 2011, p.12). O campo deve ser reconhecido como produtor de saberes e se 

faz necessário quebrar os estigmas que foram criados no decorrer dos tempos. 

O trabalho foi desenvolvido com base teórica CALDART (2020), HAGE (2020), GIL 

(2008), dentre outros autores de suma importância para sua construção. 

 Nessa perspectiva optamos em desenvolver o trabalho na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Bibiano Monteiro por ser uma Escola do Campo e conhecermos a realidade 

enfrentada pela comunidade escolar. Diante disso, este trabalho tem o intuito de descrever a 

realidade do ensino e aprendizagem desenvolvidos na escola e observar se as atividades 

desenvolvidas pelos docentes na E.M.E.F Bibiano Monteiro estão adequadas às 

especificidades da Educação do Campo. 

 

2. Metodologia 

O trabalho foi realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Bibiano 

Monteiro, localizada na Vila Monte Alegre do Maú, município de Marapanim-Pará. Os 

educandos são oriundos do campo, onde a principal fonte de renda das famílias é a agricultura 

familiar e a coleta de açaí nativo. A pesquisa foi realizada para que pudéssemos obter 

informações a respeito das atividades que estão sendo propostas aos educando(as) do campo 

neste período de pandemia. 

A pesquisa é considerada qualitativa- interpretativa de natureza aplicada na qual 

procuramos analisar e interpretar os dados coletados durante as entrevistas e na atividade 

desenvolvida pela docente do fundamental II para assim observarmos se o ensino está 

atendendo às especificidades e contribuir com o ensino e aprendizagem dos alunos do campo. 

Gil (2008, p.14) afirma que “os fatos sociais não podem ser entendidos quando considerados 

isoladamente, abstraídos de suas influências políticas, econômicas, culturais etc.”  

No decorrer da visita realizamos entrevista de perguntas abertas semiestruturada.  

Conforme Minayo(2007, p. 64) “[...] o entrevistador tem a possibilidade de discorrer sobre o 

tema em questão sem se prender à indagação formulada.” Dessa forma, os sujeitos sociais da 

nossa pesquisa de campo responderam de forma livre às questões norteadoras, mas com o 

cuidado de se manter focalizada para que a entrevista não tivesse o objetivo disperso.  A 

entrevista se deu com três servidores: vice-diretora, coordenadora do fundamental I e docente 

do Ensino Fundamental II. A docente além de participar da entrevista nos disponibilizou 

atividades elaboradas para os alunos do 6° ano.  

A análise e interpretação dos dados se deram de acordo com o que assegura o Decreto 

7.352, de 04 de novembro de 2010, no Documento Curricular do Município (DCM) 
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contextualizado e alinhado à BNCC e também está fundamentada nos recursos teóricos do 

curso de especialização. 

O trabalho foi desenvolvido a partir da disciplina “Currículo e Prática Pedagógica no 

Campo”, ministrada pelo professor Dr. Salomão Hage, no curso de Especialização em 

Educação do Campo e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia, ofertada pelo Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – Campus Castanhal. 

 

3. Resultados/Discussões 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Bibiano Monteiro, possui 310 educandos, 

17 docentes, 3 coordenadores pedagógicos, além da diretora e vice-diretora.  Assim como as 

inúmeras escolas do país e do mundo a E. M. E. F. Bibiano Monteiro teve suas atividades em 

sala de aula suspensas no mês de março devido à pandemia do SARS-CoV-2. Diante disso, 

durante alguns meses as atividades pedagógicas foram totalmente suspensas, acarretando 

também na suspensão dos professores temporários do município. 

Após cinco meses de atividades paralisadas, os docentes efetivos e temporários foram 

informados de que as atividades pedagógicas retornariam de forma remota para não colocar 

em risco a comunidade em geral. Esse retorno nesse formato ocasionou certa resistência de 

alguns profissionais do município, pois achavam que essas atividades remotas não dariam 

certo.  

Apesar do esforço dos docentes e da coordenação à adaptação ao “novo normal” está 

sendo ainda mais difícil, devido a muitas escolas não terem estrutura apropriada para um 

ensino de qualidade, os quais se agravam quando relacionados à área do campo em que as 

escolas muitas vezes apresentam condições precárias. O estabelecimento educacional em 

questão é uma das que sofrem com o descaso do governo em relação à infraestrutura e apoio 

de material didático dos professores.    

“Esta realidade se agrava quando se trata de direitos das populações camponesas, 

indígenas e quilombolas, público escolhido como inimigo de primeira hora do atual 

presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, eleito em 2018.” (MEDEIROS; HAGE, 

2020, p.1). Logo, esse posicionamento dificulta ainda mais a efetivação de políticas públicas 

que podem viabilizar melhorias na qualidade de vida e na Educação do Campo.    

No que se refere à produção de atividades remotas, as principais dificuldades dos 

professores foi o limite imposto de duas laudas, a preocupação com o ensino e aprendizagem 

de qualidade, pois dessa forma não conseguem produzir materiais adequados, e a definição de 
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quais conteúdos serão abordados, sendo que todos tem sua importância para educação dos 

discentes. 

Além disso, o acesso à internet é precário e muitos pais não têm condições de fazer 

recarga de crédito constantemente.  “Em síntese, é esse o caminho que está sendo imposto às 

escolas: - o modo de acesso à escola aprofunda as desigualdades educacionais determinadas 

pelas desigualdades sociais [...]” (CALDART, 2020, p. 5).  

Com relação à entrega dessas atividades aos educandos (as), é realizada pela diretora, 

vice-diretora e uma das coordenadoras que entregam nas comunidades onde os alunos 

residem. Segundo relato feito pela coordenadora, os pais aceitaram e gostaram da 

metodologia utilizada pela escola, apesar das limitações.  

 No início do ano letivo de 2020 foi apresentado aos professores o Documento 

Curricular do Município (DCM) contextualizado e alinhado à Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), entretanto, não foi possível por em prática esse ano, devido à pandemia. 

O Documento Curricular do Município (DCM), conforme observado, leva em consideração a 

realidade da região marapaniense e tem como proposta a realização de atividades que 

reconheçam as especificidades dos sujeitos pertencentes às inúmeras comunidades do 

município. De acordo com Hage (2011, p.9) “[...] as políticas e práticas curriculares devem 

indicar a construção de um novo horizonte de produção de conhecimento, que reconheça os 

saberes e culturas próprias da população da Amazônia [...].” Assim, conforme pudemos 

observar, a escola iria propor este ano uma nova metodologia de ensino.   

Dessa forma, ficou nítido que, durante esse momento de pandemia, as escolas do 

campo sofreram ainda mais pela falta de políticas públicas que leve em consideração o 

contexto em que elas estão inseridas e que dialoguem com os sujeitos que a ela pertencem. É 

importante informar também, que nesse momento de pandemia, a heterogeneidade dos 

espaços sociais pertencentes ao campo será fortemente afetada, o que reflete nas atividades 

propostas aos alunos que contém conteúdos mecanizados e não contextualizados. Conforme 

Hage (2011, p.9) “[...] é inadmissível que políticas e práticas curriculares vigentes continuem 

a serem elaboradas e materializadas apartadas dessas especificidades que constituem os 

modos de existir próprios da Amazônia.” Portanto, observamos que a falta políticas públicas 

efetivas dificultam o ensino, propondo metodologias que não atendem em nenhum quesito as 

especificidades dos povos do campo.  
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4. Considerações Finais 

A educação é a base para o desenvolvimento de um país, e nesse período de pandemia 

a educação brasileira está sendo muito prejudicada. A partir da pesquisa pudemos confirmar 

que a Educação do Campo está sendo ainda mais afetada, devido ao descaso dos governantes 

ter se intensificado no decorrer desta crise sanitária.  

Conforme os dados analisados e interpretados conseguimos alcançar os objetivos 

propostos na pesquisa ao constatar que apesar da escola ter se programado para promover 

uma educação baseada no Documento Curricular do Município (DCM) contextualizado e 

alinhado à BNCC, não foi possível colocar em prática este ano. Devido a pandemia as 

atividades que estão sendo propostas são mecanizadas e não contextualizadas, assim, não 

atendem as especificidades dos povos do campo.Portanto, indicamos novas pesquisas, em 

virtude da necessidade de intervenção, pois deve ser ofertado um ensino de qualidade mesmo 

que não seja presencial. 
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Área Temática II: Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

Este trabalho é resultante de uma atividade desenvolvida no Tempo Comunidade 

vinculado à disciplina “Currículo e Prática Pedagógica no Campo” ministrada no Curso de 

Especialização em Educação do Campo e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia, do 

Instituto Federal do Pará,Campus Castanhal/Pá. 

A proposta do trabalho consistiu em eleger uma escola do campo para realizar 

observações e registrar as aproximações e distanciamentos do Currículo e das Práticas 

Pedagógicas em relação aos princípios e referências da Educação do Campo a partir das 

experiências pedagógicas que estão sendo realizadas na escola, considerando este tempo 

pandêmico pelo qual estamos vivenciando neste ano de 2020. 

Tem sido um ano de muitos acontecimentos inesperados, provocados mundialmente 

por um vírus denominado SARS-CoV-2, causador da doença Covid-19, tendo seu primeiro 

registro em Wuhan na China no final do ano de 2019 (MEDEIROS & HAGE, 2020).  No 

Brasil, bem como nos demais países, os episódios de contaminação pelo vírus se agravaram 

ocasionando mudanças sociais drásticas, tendo dentre as medidas fundamentais de prevenção, 

o distanciamento social, levando desta forma, estabelecimentos e instituições de serviços 

considerados não essenciais, ao seu fechamento (ARRUDA, 2020).  

Algumas escolas, no entanto, tentaram adaptar-se de diversas maneiras para atender 

seus educandos à distância (ARRUDA, 2020).Porém,  

em sua (...) grande maioria, os relatos apresentam também dificuldades 

quanto à gestão e implementação da aprendizagem remota devido a fatores 

diversos, como dificuldades de alunos e professores acompanharem as aulas, 
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falta de acesso de parcela da população às tecnologias de informação e 

comunicação. (ARRUDA, 2020, p. 260) 

 

Os resultados da pesquisa nos levaram à problematizar as questões relativas à 

avaliação da aprendizagem de alunos nas escolas do campo em tempos de pandemia 

objetivando investigar como isso vem ocorrendo em uma escola do campo do município de 

Santa Izabel no Pará, considerando a falta de acesso à internet, e a baixa devolutiva dos 

cadernos de atividades impressos (GOTTI & SIQUEIRA, 2020). 

 

2. Metodologia 

A pesquisa realizou-se no mês de setembro em uma escola do campo anexa à escola 

polo situada noutra localidade, no município de Santa Izabel do Pará. Na escola, há 

matriculados 40 alunos ao todo e trabalham três funcionárias, sendo duas professoras, uma na 

turma infantil multisseriada de III, IV e V anos e a outra na turma multisseriada de 1º e 2º ano 

pela manhã e à tarde turma de 3º 4º e 5º ano, mais a auxiliar de serviços gerais nos dois 

turnos.  

Utilizou-se para a coleta de dados a entrevista semi-estruturada com as professoras 

para investigar sobre como vem sendo concretizada a educação desde o fechamento da escola, 

e de que modo ocorre avaliação dos alunos à distância.  

 

3. Resultados/Discussões 

Analisando as respostas dadas pelas professoras A e B, desde o dia 15 de junho de 

2020 a educação vem sendo concretizada de forma não presencial após um período de 

paralisação datando 18 de março devido à expansão mundial da pandemia do COVID-19.  

Seguindo orientações enviadas pela Secretaria de Educação, os profissionais da escola 

realizam seu trabalho na escola em escala semanal elaborada por eles próprios. Eles 

comparecem dois dias na escola cada um, e nos demais dias executam home office. Elaboram 

material para suas respectivas turmas com data estipulada de entrega e devolutiva do material, 

enquanto aguarda-se o material elaborado pela Secretaria de Educação para todas as escolas 

do município. Sobre o julgamento do material elaborado pela Secretaria de Educação, bem 

como sobre o posicionamento sobre retorno das aulas, a professora A, não quis responder. A 

professora B, citou que houve reclamações por parte dos pais que não conseguiam 

acompanhar as atividades tendo em vista a necessidade de acessar à internet em algumas 

questões. E sobre o retorno das aulas disse: “por enquanto, não sou a favor, é muito arriscado, 

pois na escola circulam pessoas de diferentes idades e lugares”.  
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Conforme ressalta Arruda (2020, p.259),  

“O novo coronavírus torna a escola um dos espaços mais temidos pelo risco 

da transmissão [...]. Crianças e jovens entram em contato diário com adultos 

de diferentes grupos familiares: professores, profissionais da educação, pais 

e mães, avós e avôs, parentes de maneira geral”. 

 

Além disso as condições sanitárias da maioria das escolas não atentem aos protocolos 

definidos pela Organização Mundial de saúde para o retorno no cenário atual (ARRUDA, 

2020). 

Mantendo as aulas não presenciais a partir dos cadernos de atividades impressos, as 

professoras citaram que os pais comparando os materiais elaborados pela secretaria, ao 

elaborado pelas professoras da turma, os mais aceitos são da segunda opção, justificada 

segundo os relatos, por estarem de acordo com o que as crianças sabem, com a necessidade 

dos alunos e de acordo com o segmento de conteúdos para cada turma, ocasionando desta 

forma, atraso na devolutiva dos mesmos devido tais dificuldades com o 3º caderno, este 

elaborado pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED). Pensou-se então 

estrategicamente pela SEMED em conjunto com a Prefeitura do município, a entrega de kits 

de alimentação junto à atividade para que os pais comparecessem à escola, fato este que deu 

certo. 

A Secretaria de Educação, visando obter informações sobre aceitabilidade do material 

pelos pais, disponibilizou um questionário online com perguntas fechadas, privando assim os 

pais residentes em ambiente rural de exporem suas aflições bem como contribuir com 

sugestões pela falta de acesso à internet.  

Portanto, analisando todas essas questões que envolvem o ensino remoto nesta escola 

questionaram então, como as professoras avaliam a aprendizagens dos alunos considerando a 

distância e o atraso, ou não devolutiva do material? E por vezes atividades realizadas pelos 

próprios pais? 

Na busca de materiais que fundamentassem o estudo sobre avaliação da aprendizagem 

na pandemia, notamos o quanto são escassos, todavia, o caráter da avaliação formativa deve 

ser seguido independente do cenário, para desta forma, observar os pontos negativos e 

positivos em busca da melhoria da prática, no repensar e replanejar para obter bons 

resultados, sendo ela, uma ferramenta de construção de conhecimento. E exige pois, que os 

professores sejam flexíveis e passíveis à mudança(DISTRITO FEDERAL, 2020). 

Assim sendo, as professoras, relataram que tudo é novo, e estão tentando adequar-se 

frente à realidade apresentada, sempre solicitando orientação à coordenação da escola 

referente principalmente à avaliação, que tanto as afligem. Pois, no avaliar não cabe somente 
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o material impresso, massa interação dos alunos nas aulas, a sociabilidade. “O que os dois 

formatos têm em comum é que as evidências precisam ser utilizadas para ajustar o ensino às 

necessidades de aprendizagem” (DISTRITO FEDERAL, 2020, p.10). Entretanto, esta missão 

foge dos sujeitos desta pesquisa parcialmente, já que 50% do material enviado para os alunos, 

foram pessoas de outra realidade que pensaram, e pensaram para o coletivo do campo e da 

cidade homogeneamente. 

Embora estejamos vivenciando a educação remotamente, as orientações acerca dos 

relatórios de aprendizagens, permanecem, segundo a professora B, responsável pela Educação 

Infantil. Ainda segundo ela, foi orientada a partir do material impresso e fotos de demais 

experiências, analisar o desenvolvimento e desenvoltura do aluno na realização das 

atividades, como desenhos, pintura, confecção de material reciclado, isto é, todas as 

produções das crianças são recursos para reflexão das ações pedagógicas, sinalizando também 

a importância da autoavaliação (FERNANDES, 2007). 

A professora A, relatando sobre o registro de notas dos alunos, segundo orientações da 

coordenação, citou: “de forma alguma se pode prejudicar o aluno, pois ninguém tem culpa”. 

Disse que foi orientada a considerar as atividades realizadas no período de aula presencial no 

início do ano letivo somando às atividades iniciais do período remoto.  Sendo seis (06), a nota 

mínima. Seis pontos do caderno elaborado pela secretaria, mais quatro (04) pontos do 

material enviado pela professora. Assim, as notas da 1º e 2º avaliação deveriam repetir-se. Da 

mesma forma a 3º e 4º avaliação. 

Concordamos com Fernandes, (2007) quando explicita que avaliar não é o mesmo que 

medir como pensa o senso comum, que avaliação é para além de notas, pois nota não é o fim 

da avaliação, mas sim um processo, parte de um todo. 

Avaliar é necessário, é projetar o futuro a partir do processo atual, isso chama-se 

avaliação formativa. Quando avaliado durante o processo, consigo perceber e mudar, adequar 

para o pleno desenvolvimento do educando. 

 

4. Considerações Finais 

Este trabalho mostrou que apesar das dificuldades e medos as professoras 

entrevistadas, mantinham todo o suporte da coordenação escolar, nesse novo momento em 

que todos estamos reaprendendo, e que para tanto é necessária cautela. 

Evidenciou que a reclamação dos pais deu clareza para refletir sobre sua própria 

prática, abrindo os olhos para o que seria ou não viável para os residentes deste território. 
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Nãoconsiderada por outro lado nas pesquisas realizadas pela SEMED, tendo em vista a falta 

de acesso da maioria dos pais que vivem no campo e por seu caráter de perguntas fechadas. 

Quando consultados alguns teóricos sobre a avaliação, observou-se a importância da 

avaliação formativa, esta, fornece informações acerca das aprendizagens, auxiliando 

professores e alunos a compreender as melhores formas de ensinar e aprender. Segundo Allal 

(1986, p.176), “os processos de avaliação formativa são concebidos para permitir 

ajustamentos sucessivos durante o desenvolvimento e a experimentação do curriculum”.  

Tal autonomia deve ser intrínseca à cada educador, dirigente do processo, mas dada a 

participação da secretaria em elaborar um material como “contribuição” durante a pandemia, 

foi tirada do professor a liberdade de certa forma de fazer seus ajustes processualmente. 

Sugere-se que todos os professores do município, façam uma avaliação deste momento de 

enfrentamento à COVID-19, para definirem novas estratégias adequadas à realidade de cada 

escola, tendo como os protagonistas os próprios sujeitos que ali vivem, reconhecendo sua 

cultura e resinificando suas práticas.  
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Área Temática II: Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

Atualmente, a questão ambiental tem sido pauta de discussões em diversas áreas do 

conhecimento, qualificando as preocupações sobre a intensa exploração dos recursos naturais 

propiciada pelas relações humanidade-natureza, assim como sobre seus consequentes 

impactos, tais como as catástrofes ambientais, as mudanças climáticas, entre outros.  

Estas relações de exploração dos recursos naturais pautadas numa visão de “estoque 

inesgotável, para o crescimento sem limites da produção e do consumo e para o 

melhoramento contínuo das condições de vida nos países dominantes” (RAYNAULT, 2006, 

p.3), tem tornado urgente a necessidade de um novo paradigma de ciência e, 

consequentemente, de um novo grande projeto de desenvolvimento, capaz de fortalecer o elo 

humanidade-natureza, rompendo coma dominação antropocêntrica até então exercida por nós. 

Para isso, a educação se torna uns dos primeiros passos (se não o mais importante) na 

transformação da atual realidade, necessitando ser pensada para além da 

“interdisciplinaridade” acadêmica, unindo não só os “saberes científicos”, mas também os 

saberes “cotidianos” específicos de cada região (GOMES; ROSENSTEIN, 2000, p. 52), 

ponderando a respeito dos fatores ecológicos, sociais, econômicos, culturais, políticos e éticos 

que se entrelaçam de maneira multidimensional para a construção de uma sociedade 

sustentável (CAPORAL; COSTABEBER, 2002). 

Diante disso, este estudo se propõe a analisar como os processos educativos 

conduzidos no curso Técnico em Agropecuária da Escola Família Agrícola (EFA) Dom 

Fragoso, situada no município de Independência, no Ceará, podem contribuir para a 
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promoção do desenvolvimento sustentável nas realidades de inserção dos jovens rurais 

membros dessa comunidade escolar no semiárido cearense, tendo como matriz orientadora os 

princípios da Agroecologia. 

 

2. Metodologia 

De caráter qualitativo, este estudo é resultado de pesquisa documental. De acordo com 

Gil (2011, p. 51), a pesquisa documental é aquela que “vale-se de materiais que ainda não 

receberam um tratamento analítico, ou que podem ser reelaborados de acordo com os 

objetivos da pesquisa”. Nesse sentido, buscou-se documentos norteadores da existência e do 

exercício da EFA Dom Fragoso, em especial no tocando ao Curso Técnico em Agropecuária. 

Integraram o estudo os seguintes documentos: o Projeto Político Pedagógico (PPP) da 

instituição e o Plano de Curso da formação visada, assim como o Guia de Normatização do 

Projeto de Vida da Família Camponesa (PVFC) e a lista de temáticas que estão sendo 

desenvolvidas no PVFC em 2020/2021, sendo este um requisito para a conclusão do Curso 

Técnico em Agropecuária na EFA Dom Fragoso.Os documentos citados foram 

disponibilizados pelo coordenador da instituição professor mestre Carlos Jardel Xavier 

Cordeiro em formato PDF para as possíveis análises. 

 

3. Resultados/Discussões 

A EFA Dom Fragoso surgiu em 2001 como iniciativa da Associação Escola Família 

Agrícola de Independência (AEFAI) sua principal mantenedora, formada por agricultores 

locais visando uma educação que promovesse a permanência da juventude camponesa no 

meio rural, a geração de renda e o manejo correto dos recursos naturais.  

Assim, através do curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio e com 

duração de 3 anos, atende a 4 turmas com 76 educandas/os oriundos de comunidades rurais, 

filhas/os de agricultoras/es de 19 municípios do Estado do Ceará, que são assistidos por 11 

professores/monitores que formalizam o processo de ensino aprendizagem dentro e fora da 

instituição, que tem por finalidade “Promover uma formação contextualizada e integral de 

jovens agricultores/as camponeses/as, buscando desenvolver o protagonismo juvenil e 

tecnologias apropriadas para a convivência com o semiárido (...) na perspectiva do bem viver 

no sertão cearense (EFA DOM FRAGOSO, 2019b, p. 30). 

Em seu PPP (2019b) baseia-se na pedagogia da “alternância integrativa” com “período 

letivo no centro educativo alternado por um período letivo no meio sócio-profissional”, assim 

vinculando as “experiências sociais no meio que integra currículo e constituem os conteúdos 
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vivenciais básicos da ação educativa” ainda, “fundamenta-se nas pedagogias ativas, críticas, 

que apresentam alternativas ao paradigma tradicional clássico racionalista” buscando um 

“paradigma emancipatório”, baseado na epistemologia emergente “construtivista”. 

Utiliza-se ainda de “estratégias de cooperação” e “experiencial” refletindo a 

“experiência de vida pessoal, familiar, comunitária, profissional, cultural, etc., é portador/a de 

saberes a serem partilhados” para a construção de “conceitos a partir de situações concretas” 

(EFA DOM FRAGOSO, 2019b, p. 13). Reconhecendo assim “os saberes tradicionais e 

cotidianos como também válidos” (GOMES; BORBA, 2004, p. 8) para o saber científico, 

observando a interdependência entre os atores e o meio ambiente, utilizando para isso as 

dimensões da sustentabilidade (CAPORAL; COSTABEBER, 2002; 2004).  

Para tanto, o PVFC pensa os recursos naturais a partir de uma reflexão sobre o 

“estágio em que cada família se encontra, com suas condições e anseios do que ela deseja 

construir, com seu filho ou filha”, e a partir desse olhar orienta 7 subeixos para a “construção 

do bem viver no semiárido cearense”: 1. Captação e manejo de água (em vista a soberania 

hídrica); 2. Produção de Alimentos vegetais de Qualidade (em vista da soberania alimentar); 

3.Criação de animais, manejo do criatório e de forragens; 4.Sementes, mudas, defensivos e 

adubos; 5. Nossas fontes de energia (para soberania energética); 6.Educação, formação e vida 

de qualidade; 7. Beneficiamento e comercialização (EFA DOM FRAGOSO, 2020).  

Esses subeixos fortalecem a organização do estabelecimento rural como um espaço 

que promove qualidade de vida e interliga-se ao objetivo de “(...) contribuir para que as 

famílias camponesas passem a ser expressão da produção agroecológica para convivência 

com o semiárido e a ter nesse setor um forte fator na economia, produzindo, beneficiando e 

comercializando mais alimentos.” (EFA DOM FRAGOSO, 2019a, p. 5).  

Em 2020/2021, os temas que vêm sendo construídos pelos educandos em seus PVFC‟s 

envolvem criação de aves, caprinos, suínos e peixes, forragicultura, horticultura, 

minhocultura, quintais produtivos e sistemas agroflorestais, perpassando por ideias de 

complementação da renda familiar, convivência com as condições regionais do semiárido, 

qualidade de vida, segurança alimentar e nutricional familiar e sustentabilidade. Diante disso, 

percebe-se que a EFA Dom Fragoso procura colocar em prática uma perspectiva 

agroecológica de sustentabilidade, pois as temáticas implementadas pelos educandos nos 

PVFC‟s são embasadas em uma visão sistêmica dos estabelecimentos rurais familiares, 

incorporando estratégias de redução de uso de insumos externos, com foco em uma 

poliprodução voltada a cultivos alimentares e adaptada à região. 
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Práticas estas que trazem a agroecologia como “enfoque científico” ao articular os 

conhecimentos científicos e as “experiências dos próprios agricultores” como “marcos 

conceituais, metodológicos e estratégicos” que podem conduzir “não apenas o desenho e 

manejo de agroecossistemas sustentáveis, mas também processos de desenvolvimento rural 

sustentável” (CAPORAL; COSTABEBER, 2004, p. 13). 

As experiências agroecológicas formam um paradigma emergente, associando os 

diversos saberes para um “pluralismo” indispensável na “transição agroambiental” e na 

“produção do conhecimento” (GOMES; ROSENSTEIN, 2000, p. 52), unindo cientistas, 

agricultores e sociedade.  

Consequentemente, as ações dos educandos nas unidades produtivas (escola e 

comunidade), promovem esta transição interligando a realidade local através de um perfil 

profissional que faz a análise prévia das “características econômicas, sociais e ambientais, 

identificando as atividades peculiares das áreas a serem implementadas” para assim “planejar, 

organizar e monitorar” estas para um manejo adequado do solo com adoção de princípios 

agroecológicos (EFA DOM FRAGOSO, 2019a, p. 9). 

 

4. Considerações Finais  

Podemos considerar então, que a EFA Dom Fragoso articula a juventude a planejar e a 

construir seu projeto de vida, junto as famílias camponesas, partindo de um olhar crítico e de 

um (re)conhecimento de si como ser/ator das transformações nas relações humanidade-

natureza, através dos processos de ensino e aprendizagem de novos princípios, conceitos, 

valores e práticas que promovam o desenvolvimento rural de forma sustentável. 

Compartilhando os saberes e recursos naturais de maneira consciente, não apenas para o seu 

consumo, mas para a conservação e recuperação da biodiversidade do nosso planeta. 

A problematização elencada nos eixos e subeixos do PVFC instiga os educandos a 

promoverem ações participativas para o bem viver, que trazem uma maior visibilidade e 

independência do capital aos atores que promovem uma agricultura familiar com uso de 

tecnologias de baixo custo e sustentáveis, constata-se, pelo material analisado, que há um 

direcionamento das ações para atendimento aos princípios agroecológicos. 

O PVFC demonstra fortalecer, ou pelo menos nortear,a permanência das famílias no 

campo promovendo uma maior independência de insumos externos;um manejo interligado 

dos recursos naturais; saberes empíricos e técnicas científicas, refletindo nos diversos espaços 

sociais, possibilitando a liberdade e a tão sonhada transformação da sociedade. Uma conexão 

pensada sobre o passado, construída no presente e planejada para o futuro. 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1659 

5. Agradecimentos  

Ao PDTSA/UNIFESSPA pelo apoio acadêmico para a pesquisa. 

6. Referências Bibliográficas 

CAPORAL, Francisco Roberto; COSTABEBER, José Antônio. Análise multidimensional da 

sustentabilidade. Agroecologia e desenvolvimento rural sustentável, v. 3, n. 3, p. 70-85, 

2002. Disponível em 

https://www.emater.tche.br/docs/agroeco/revista/ano3_n3/revista11_artigo3.pdf. Acesso em 

out. 2020. 

CAPORAL, Francisco Roberto; COSTABEBER, José Antônio. Agroecologia: alguns 

conceitos e princípios. 2004. 

EFA DOM FRAGOSO. Guia de Normatização do Projeto de Vida da Família 

Camponesa – PVFC. Independência, 2020. PDF 

EFA DOM FRAGOSO. Plano de Curso Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

Habilitação em agropecuária – Eixo tecnológico: Recursos naturais em Regime de 

Alternância. Independência, 2019a. PDF 

EFA DOM FRAGOSO. Projeto Político Pedagógico. Independência, 2019b. PDF 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6 ed. São Paulo: Editora Atlas, 

2011. 

GOMES, João Carlos Costa; ROSENSTEIN, Susana. A geração de conhecimento na 

transição agroambiental: em defesa da pluralidade epistemológica e metodológica na prática 

científica. Cadernos de Ciência & Tecnologia, v. 17, n. 3, p. 29-57, 2000. Disponível em 

https://seer.sct.embrapa.br/index.php/cct/article/view/8877. Acesso em out. 2020. 

GOMES, João Carlos Costa; BORBA, Marcos. Limites e possibilidades da Agroecologia 

como base para sociedades sustentáveis. Ciência & Ambiente, v. 29, 2004.  

RAYNAULT, Claude. Atrás das noções de meio ambiente e desenvolvimento sustentável: 

questionando algumas representações sociais. Curitiba, Programa de Pós-Graduação em 

Meio Ambiente e Desenvolvimento MADE/UFPR, 2006. 

 

 

  

https://www.emater.tche.br/docs/agroeco/revista/ano3_n3/revista11_artigo3.pdf
https://seer.sct.embrapa.br/index.php/cct/article/view/8877


 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1660 

OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO EM TEMPOS DE 

PANDEMIA: ESTUDO DE CASO DA ESCOLA FREIRE NORONHA 

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ/PA 

 
Alexsandra Siqueira Sousa 

Discente do Curso de Especialização em Educação do Campo e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia-

IFPA/Email: sandrasiqueira2005@hotmail.com 

 

 

Carla Suelem Sousa Epaminondas 
Discente do Curso de Especialização em Educação do Campo e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia-

IFPA/Email: suelemepaminondas1@ hotmail.com 

 

 

Telma Eli Siqueira Sousa 
Discente do Curso de Especialização em Educação do Campo e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia-

IFPA/Email: telmaeli2014@gmail.com 

 

Salomão Mufarreg Hage 
         UFPA/ salomao_hage@yahoo.com.br  

 

Área Temática II: Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

O presente relato é resultado da pesquisa de campo do Eixo Temático: Políticas 

Públicas, Movimentos Sociais, Currículo e Práticas Pedagógicas no Campo, ministrado pelo 

professor Dr. Salomão Hage, professor Dr. Cícero Paulo e professor Dr. Romier Sousa, no 

Curso de Especialização em Educação do Campo  e Desenvolvimento Sustentável na 

Amazônia ofertado pelo Instituto Federal do Pará- Campus Castanhal. 

A pesquisa foi solicitada pelo professor Dr. Salomão Hage para investigar uma 

experiência pedagógica desenvolvida em uma escola do campo, e realizar um diagnóstico 

sobre a metodologia aplicada no atual cenário da educação com o ensino remoto para dar 

continuidade ao ano letivo, após a suspensão das aulas presenciais em meio as restrições 

impostas pela pandemia do novo Coronavírus. 

 

2. Metodologia 

De acordo com Gil (2010), a pesquisa pode ser considerada um estudo descritivo, por 

apresentar particularidades de pessoas ou fenômenos. Neste caso trata-se de experiências para 

o estudo realizado na comunidade escolar da Vila dos Remédios, diretamente afetados pela 

nova forma de ensino (educação não presencial). 

mailto:sandrasiqueira2005@hotmail.com
mailto:telmaeli2014@gmail.com
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A metodologia consistiu em levantamento de informações sobre a aplicação do ensino 

remoto e os impactos provocados aos pais, alunos e professores pertencentes a esta 

comunidade escolar. 

 

3. Resultados/Discussões  

Apresentamos o desenvolvimento das atividades remotas realizadas pelos educadores 

do Município de Santo Antônio do Tauá-PA, em meio a essa situação inusitada em que 

vivemos em isolamento social decorrente da pandemia do COVID-19, o novo Coronavírus. A 

partir desta situação, houve a necessidade de elaboração e implementação de uma ação 

pedagógica que tornou-se um desafio neste processo de ensino aprendizagem. 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Freire de Noronha ao qual pesquisamos 

está situada no território do campo do Município de Santo Antônio do Tauá, na comunidade 

de Vila dos Remédios, possui 96 alunos da Educação Infantil ao 5º ano. Todos os docentes 

possuem Nível Superior e alguns possuem Pós-Graduação. 

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED), utiliza como recurso de aprendizagem 

estratégias de ensino com as atividades remotas elaboradas juntamente com o coordenador 

escolar e os docentes a partir de um projeto de ensino ao qual cada docente das respectivas 

turmas de 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental da Educação Básica encontram-se vinculados. 

Para o ensino de 1º ao 5º ano constrói-se uma sequência didática das atividades a serem 

desenvolvidas em cada ano, com duração de aproximadamente um mês, no entanto, por mais 

importantes que sejam essas atividades no atual contexto, elas apresentam limitações e não 

atendem a todas as crianças e jovens da nossa comunidade. 

O Plano Nacional de Educação - PNE, aprovado em 1998, propõem que as escolas do 

campo devem receber atenção e tratamento diferenciado, assegurando que o ensino básico 

chegue a todos. 

A escola rural requer um tratamento diferenciado, pois a oferta 

de ensino fundamental precisa chegar a todos os recantos do País 

e a ampliação da oferta de quatro séries regulares em 

substituição às classes isoladas unidocentes é meta a ser 

perseguida, consideradas as peculiaridades regionais regionais e 

sazonalidade (BRASIL, PNE, 1998). 

 

As estratégias de ensino não presenciais são importantes para a redução dos efeitos 

negativos do distanciamento social necessário para o enfrentamento à pandemia, porém as 

evidências indicam falhas de diversas naturezas que são criadas quando não ocorre a interação 
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presencial dos envolvidos. Mesmo com atividades remotas, à distância, a atuação dos 

docentes é fundamental. Por isso diante do atual cenário, em que somos igualmente 

impactados pela Pandemia, apoiar uns aos outros é uma medida essencial. 

As dificuldades identificadas durante o estudo foram em manter o vínculo com as 

famílias e cumprir as rotinas de estudo da turma subsidiando o processo de ensino 

aprendizagem. 

As atividades iniciais elaboradas a partir da sequência didática para cada turma deu-se 

no mês de abril de 2020, período em que os casos de pessoas infectadas aumentaram na 

região. Primeiramente as atividades eram entregues aos pais e responsáveis dos educandos na 

escola. Visto que o retorno dessas atividades eram demoradas ou até mesmo não entregavam, 

houve a necessidade de mudança na estratégia de ensino. Logo, as atividades foram entregues 

nas casas dos alunos com os devidos cuidados de proteção ao novo Coronavírus. Ainda assim, 

evidenciamos muitas dificuldades em entender as questões pelo fato de não saberem ler, 

escrever ou até mesmo não compreenderem as atividades, necessitando do auxílio do 

educador. Em alguns casos os responsáveis acabavam resolvendo as atividades com sua 

própria letra, dificultando a aprendizagem, porém, a maioria correspondia às expectativas, 

entregando as atividades na data prevista. Diversos foram os desafios encontrados durante 

esse ensino não presencial com as atividades remotas: a falta de apoio da SEMED com os 

materiais didáticos, com impressora, papel A4, tinta e outros que auxilia o desenvolvimento 

das atividades elaboradas pelos educadores dificultaram esse processo. 

Os educadores proporcionaram condições para a rotina das atividades e 

disponibilizaram materiais educativos pelo aplicativo WhatsApp, e o seu número de celular 

para que os pais ligassem e tirassem suas dúvidas, sendo que nem todos fazem o uso dessas 

tecnologias e os que tinham também não faziam uso para falar com o professor. Observamos 

que algumas famílias responderam pouco às demandas da escola neste período. 

Como análise final, constatamos que não há desenvolvimento do aluno quanto ao 

processo de ensino aprendizagem, pois, quando vivenciamos o isolamento social e as famílias 

têm seus afazeres domésticos, empregados principalmente na agricultura familiar, termina 

faltando tempo para o cuidado com a escolarização dos seus filhos, o que prejudica, com 

certeza, a aprendizagem dos estudantes, ainda que os pais não sejam professores e que não 

seja seu papel dar aula aos seus filhos, situação que fortalece a importância dos professores 

educadores presencialmente, em sala de aula. 
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4. Conclusão 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Freire de Noronha nos serviu de campo 

de pesquisa acerca das dificuldades e perspectivas que envolvem o ensino remoto nas escolas 

do campo. 

Analisando os resultados da pesquisa constatamos alguns possíveis entraves para o 

desenvolvimento das atividades não presenciais nas escolas do campo tais como: a 

inadequação do currículo e do material didático à realidade do campo; o excesso de trabalho 

dos professores, a dificuldade dos pais em acompanhar ou assessorar na resolução das 

atividades; deficiência estrutural das escolas e dos alunos aos meios tecnológicos e o descaso 

do Poder Público e das Secretarias de Educação no fomento de cursos de formação aos 

profissionais e de recursos tecnológicos necessários para o funcionamento do Ensino Remoto 

na Rede Pública. 
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Área Temática II: Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

 

Este texto, vou desenvolvido a partir da disciplina CURRÍCULO E PRÁTICA 

PEDAGÓGICA NO CAMPO, ministrada pelo Prof. Dr. Salomão Hage, no mês de setembro, 

no Curso de Especialização em Educação do Campo e Desenvolvimento Sustentável na 

Amazônia, ofertado pela IFPA – Campus Castanhal. Na oportunidade, foram estudados e 

discutidos textos sobre a alternância na educação do/no campo, sobre a BNCC e seus 

desafios, associados ao atual cenário educacional brasileiro, em tempo de pandemia.  

Como culminância da disciplina, Salomão Hage, solicitou um estudo, uma pesquisa de 

campo, sobre como está acontecendo o ensino nas escolas do campo, no atual período de 

pandemia. Aqui apresentamos os resultados de uma pesquisa realizada em uma escola de 

ensino infantil ao fundamental maior, localizada no município de Castanhal-Pa. Associando-a 

as discussões realizadas durante as aulas da disciplina estudada. 

mailto:Sabaraujo1987@gmail.com
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2. Metodologia 

Os dados aqui apresentados, foram coletados a partir da vivência profissional, da 

especialista em Educação, Sabrina de Araújo Sampaio, na Escola Municipal Francisco 

Gomes Sampaio, onde se atende alunos do meio rural, nas modalidades da educação infantil 

ao 9º ano do Ensino Fundamental, através da aplicação de questionários, atendimentos 

pedagógicos e visitas domiciliares, realizadas por professores e especialista aos alunos e seus 

responsáveis, em suas respectivas residências, no período de junho a outubro do corrente ano  

 

3. Resultados/Discussões 

 

Com a chegada inesperada da pandemia, a nível mundial, muita coisa mudou e 

precisou ser adaptada em nossa sociedade, uma delas é a educação. Em Castanhal, as aulas 

presenciais da Rede Municipal de Ensino, foram suspensas no dia 18 de março, com intuito 

de conter e evitar o nível de contágio e propagação do novo coronavírus. Com a realidade 

atual, mudanças foram necessárias, e a alternância ficou mais presente e relevante neste 

processo, uma vez que, o processo de alternância, segundo HAGE, no texto Formação em 

Alternância, “[...] reconhece que diferentes tempos, espaços e saberes são educativos e, 

portanto, todos contribuem com a formação dos sujeitos do campo. [...]”. 

Num esforço de manter vivo o elo entre Professor e Aluno, Escola e Comunidade, a 

escola em que foi realizada a pesquisa,  analisou diferentes formas de trabalhar,nesse atual 

momento, levando em consideração a realidade de seus alunos, já que em sua maioria, os 

alunos, não tem acesso à internet. Portanto, para se obter melhores resultados no processo de 

ensino e aprendizagem, educadores, especialista e comunidade escolar precisaram pensar na 

melhor maneira de realizar o processo de ensino a distância.  

Este aspecto também é defendido por HAGE, ao afirmar que: 

 

“Na Organização do Trabalho dos Educadores e Educadoras, a formação em 

Alternância oportuniza uma ação coletiva, dialógica, participativa, integrada, 

interdisciplinar articulando todos os sujeitos sociais envolvidos e que protagonizam os 

processos educativos na escola e nos demais processos educativos: educadores, 

educando, gestores, pais, mães, sujeitos e lideranças das comunidades, organizações e 

movimentos sociais e sindicais do campo”.(sem ano de publicação, sem paginação) 

 

E ainda, quando HAGE afirma que 

 

Essa compreensão provoca mudanças na dinâmica da Organização dos Processos 

Educativos, da Organização do Trabalho dos Educadores e Educadoras, da 
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Organização e Planejamento Curricular, e dos Processos de Produção do 

Conhecimento”. (sem ano de publicação, sem paginação) 

 

Neste sentido, no município de Castanhal, mais especificamente, na comunidade rural 

da Agrovila Bacabal, o ensino passou a acontecer de maneira remota, através de material 

impresso, que é entregue nas residências dos alunos, por seus professores ou pelos 

especialistas em educação; por meio de aulas pela tv e rádio. Além disso,os docentes fazem 

plantão pedagógicona escola, uma vez por semana, para atender os pais e alunos que 

apresentam dúvidas referentes ao material didático que está sendo disponibilizado aos 

mesmos. 

A princípio estas alternativas foram excelentes para manter o elo entre escola, alunos e 

comunidade, visto a situação tão repentina, avassaladora e inesperada, vivenciada por todos 

nós devido a pandemia. Percebeu-se que os pais ficaram felizes em receber o material em suas 

casas e motivados para os estudos com seus filhos, com o acréscimo das aulas em tv (canal 

aberto, acessível a todos) e rádio, todos, não só alunos, mas suas respectivas famílias 

passaram a ter acesso ao ensino ofertado pelo município, principalmente os moradores das 

agrovilas que em sua maioria não tem acesso a telefonia e internet. 

Contudo, no decorrer do processo, identificamos uma gradual desmotivação dos pais e 

responsáveis, em acompanhar e “cobrar” empenho dos alunos na realização das suas 

atividades. No qual, cerca de 60% dos discentes não estão retornando as atividades impressas 

respondidas para a escola, porém, os 40% restantes, demonstram empenho e dedicação; 

procuram a escola e os professores para tirar suas dúvidas e executam suas tarefas de maneira 

satisfatória. 

Questionados sobre a diminuição deste retorno, os docentes informaram que realmente 

identificam a desmotivação por parte dos alunos e seus familiares. Porém, após esta 

identificação, organizaram-se e foram novamente até a residência de seus alunos, para 

conversar, motivar, explicar a importância do processo. E com este trabalho, o índice de 

retorno passou de 60% para em média 76%. Um pequeno avanço, mas muito significativo. Os 

docentes ressaltaram que este é um dos desafios enfrentados neste processo, porém, não o 

único. 

Enfrentam o desafio de ensinar com o máximo de qualidade possível, tentando não 

marginalizar e excluir seus alunos, a começar por ser uma educação a distância, sem o contato 

próximo e diário, cumprindo ainda regras, como as da BNCC- Base Nacional Comum 
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Curricular, que também está se estabelecendo e exigindo do docente um estudo constante, 

pois é recente, e estava em processo de implantação no cotidiano escolar, quando tudo 

precisou parar de imediato devido a pandemia. 

Sendo esta mais desafiadora ainda, pois estabelece um currículo como modelo geral a 

ser seguido nas escolas e recentemente vem passando por algumas reformas.Onde de acordo 

com o texto “Diálogos Críticos” essas reformas: 

 

“[...] embora apresente um discurso sedutor à sociedade de modo geral, em uma 

análise mais criteriosa e crítica, negam as diferenças e terminam por fortalecer a 

velhas práticas de colonialidades identitárias e culturais que padronizam o 

conhecimento, a formação de professores e visam padronizar também as identidades”. 

(HAGE, CAMARGO, GOMES, FIGUEIREDO, 2020.p. 157-158.) 

 

“A proposta de implementação da BNCC e da BNCF é motivo de preocupação para o 

coletivo de professoras/ es das Amazônias brasileiras, o qual envolvido com o 

currículo, vem lutando para a construção de propostas curriculares sintonizaras com as 

múltiplas diversidades e complexidades que configurem o universo educacional 

amazônico. A imposição das reformas representa um retrocesso aos avanços 

conquistados nas últimas décadas, no campo progressista, de ré- conhecimento da 

pluralidade de conhecimentos e dos processos de formação de professoras/ es, com 

implicações que incidem na produção das identidades e no lugar dos amazônidas na 

sociedade local, regional e nacional”. (Ibidem, 2020. p. 158-159.) 

 

O docente de uma escola do Campo, passa a ter um papel mais fundamental ainda no 

processo de ensino aprendizagem desse aluno, que está sendo educado de maneira remota, 

tendo que planejar e organizar o material a ser ofertado, de maneira que atenda a realidade do 

campo e não fuja ao exigido pela BNCC. Realizando o processo de readaptação, ou seja, 

realizando de fato a dialética educacional. Faz e refaz, buscando mesmo em meio ao caos, ao 

incerto, alcançar o mais adequado possível, mecanismo educacional para os alunos. 

Outro desafio encontrado é a distância percorrida para chegar nas residências dos alunos, 

pois como moram no campo, as residências são bem distantes umas das outras e muitas, nem 

estradas possuem, atravessam caminhos fechados para conseguir chegar até algumas 

residências. O mais interessante nisso, foi ouvir os docentes relatarem que esse processo de 

suspensão das aulas, distanciaram professores e alunos, mas de certa forma, de muitos, 

acabaram os aproximando. Mas, aproximando de fato de suas realidades vividas, comentaram 

que nem poderiam imaginar o quando alguns alunos se sacrificavam para chegar até a escola. 
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4. Considerações Finais 

 

É evidente que ensinar de maneira remota não é a melhor maneira existente. Nada 

substitui a presença física de um professor e de um aluno em sala de aula, com suas 

interações, impressões, afetividades. Entretanto, como já enfatizamos aqui, a realidade na qual 

vivenciamos atualmente, nos leva a compreender que para a necessidade momentânea, mesmo 

com suas dificuldades, com as lacunas deixadas, ainda está sendo o mecanismo mais 

adequado para desenvolvermos o ato educacional. Acreditamos que quando houver uma 

forma de retornarmos para a escola, precisaremos trabalhar arduamente para conseguir suprir 

as faltas que estão sendo deixadas no decorrer deste processo. Precisamos ter fé, 

perseverança, compromisso e acreditar que tudo isso irá passar e que dias melhores virão para 

nossos alunos e para nossa humanidade. 
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Área Temática II: Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução  

Ações desenvolvidas no espaço escolar devem ser estimuladoras de sustentabilidade 

local e regional interferindo diretamente nos aspectos sociais e culturais. A educação deve 

cumprir o papel de mediadora no processo de construção da cidadania responsável, na 

consciência coletiva de finitude dos recursos e na urgência de se conhecer os potenciais 

naturais da sociedade (SOUZA, 2020).  

Nesse ínterim a escola com papel educacional, faz-se necessário que motive as 

crianças a participar de atividade que envolve o meio ambiente como: horta escolar e pomar 

frutífero inseridos no terreno da escola. O decreto nº 4.281 de 2002 regulamentou a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA), definiram o Programa Vamos Cuidar do Brasil 

com as Escolas, que junto com MEC proporciona os alunos e professores a contribuir para 

uma sociedade mais sustentáveis (MELLO; TRAJBER, 2007).  

Porém, deve se dar mais importância a educação ambiental nas escolas, como uma 

atividade extracurricular de aprendizado, onde as escolas possam auxiliar os alunos a pensar 

de forma crítica sobre os processos que a geração anterior levou a degradação do meio 

ambiente e buscar a partir de agora usá-lo de forma consciente (EFFTING, 2007). 

Um pomar frutífero no âmbito escolar visa fortalecer ainda mais a agricultura na área 

rural, visto que, muitos alunos são advindos de propriedades familiares e assim se cria 

caminhos para que os professores sejam engajados também nessa atividade, pois alguns vem 

da cidade para lecionar na zona rural, tendo pouco conhecimento sobre esta área. 

Aliado a importância ambiental do cultivo de fruteiras reforça-se as vantagens na 

melhoria da saúde e qualidade de vida do ser humano, segundo Jaime et al (2007), o não 

consumo regular de frutas e hortaliças aumenta os ricos de doenças cardiovasculares. As 

frutas são alimento essencial ao corpo humano, principalmente para crianças, se torna 
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indispensável comer frutas para desenvolvimento, pois fornecem calorias, carboidratos, 

vitaminas, minerais e proteínas. 

Nesse sentido, a vantagem de se ter um pomar motiva o hábito de consumi-las 

freqüentemente e em pequenas quantidades, porém, suficientemente para as necessidades do 

corpo. Sendo assim, o município de Paragominas criou o Programa Municipal de Educação 

Ambiental em parceria com a mineradora VALE/Hydro, e a organização não governamental 

de São Paulo CEDAC (Comunidade Educativa), que proporcionou aos alunos das escolas 

municipais noções de meio ambiente e aos professores formação em Educação Ambiental.  

Assim este trabalho teve como objetivo,implantação de pomar frutífero didático em 

escola rural como espaço de educação ambiental no município de Paragominas – PA. 

 

2. Metodologia 

O projeto está sendo executado em duas etapas na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Alegria do Saber, localizada na Vila Nova colônia da Caip, no município de 

Paragominas, situado a sudeste do estado do Pará.  

A primeira etapa da pesquisa foi a instalação do pomar onde foram realizadas a 

limpeza do terreno com dimensões de 35 metros de frente, 65 metros de fundo, 75 metros de 

lado direito e 35 metros de lado esquerdo, totalizando 3525m²,sendo eliminando restos de 

culturas e ervas-daninhas, seguindo da adubação, plantio, tratos culturais, e implantação do 

sistema de irrigação. Também foi realizada a escolha das espécies frutíferas de acordo com 

sua facilidade de propagação, adaptação e da foclimática na região, tipo de solo e interesse da 

comunidade escolar na sua produção. As fruteiras selecionadas foram abacateiro, açaizeiro, 

aceroleira, amoreira, bananeira, cacaueiro, coqueiro, cupuaçuzeiro, goiabeira, gravioleira, 

jambeiro, laranjeira, limoeiro, mamoeiro, mangueira, maracujazeiro, pupunheira e 

tangerineira.  

Com o apoio da SEMAGRI e SENAR Paragominas, foi feito o curso de fruticultura 

“tratos culturais” visando ensinar as técnicas de plantio, manutenção do pomar aos discentes e 

docentes da escola, como forma de sensibiliza-los sobre a importância do cultivo das frutas na 

segurança alimentar e ambiental.  

 

3. Resultados/Discussões 

O pomar frutífero escolar busca trazer frutas “in natura” para merendas das crianças, 

garantindo maior variedade de frutas (CARVALHO E SANÁBIO, 2016). O terreno na área 
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da escola antes do projeto era baldio e também usado como um local de lixão figura 1. Logo a 

área foi limpa,e assim a escola contribuíra significativamente para melhoria de nível da saúde 

proporcionando uma boa alimentação, quem consome frutas cresce e desenvolve tanto 

mentalmente quanto fisicamente. 

O resultado esperado baseado na implantação do pomar frutífero para melhor 

aproveitamento do espaço disponível e sem utilidade ao lado da escola,é que este proporcione 

uma perspectiva diferente aos professores como espaço de práticas pedagógicas não só para 

na área de educação ambiental, mas de ações multidisciplinares, ampliando o universo 

educacional na área escolar. Além de possibilitar aos estudantes o uso das frutas na merenda 

escolar. O espaço escolar foi transformado com a participação de pais alunos e funcionários 

como forma de demonstrar que a implementação desse projeto tem diversas vantagens na 

aprendizagem e conscientização ambiental da comunidade escolar (Figuas 1 a 4). 

 

 

Figura 1-Terreno na área da escola EMEF Alegria do 

Saber antes do plantio. 

 

 

 

Figura-2 - Plantio de mudas na EMEF Alegria do 

Saber. 

 

Figura 3 – Montagem do Sistema de irrigação na 

EMEF Alegria do Saber. 

 

 

Figura 4 – Tratos culturais após o plantio na EMEF 

Alegria do Saber. 
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Houve também um curso em parceria com o SENAR onde eles aprenderam as formas 

de manejo e tratos culturais desse pomar com alternativas tanto químicas como orgânicas 

atentando-se as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Assim como, capacitando esses 

pais, alunos e professores para que eles mesmos possam manejar o pomar escolar, foi 

explicado como preparar e aplicar a calda viçosa, calda bordalesa, biofertilizante, repassando 

uma noção da agroecologia a comunidade. 

Atualmente o pomar está se desenvolvendo, as plantas estão crescendo e respondendo 

bem aos tratos de adubação e irrigação. Pode-se observar o desenvolvimento dessas plantas 

entre os meses de fevereiro e outubro, onde algumas já estão produzindo frutos como amora, 

citrus e goiabas. É visível esse resultado observando-se a diferença das plantas que estão mais 

desenvolvidas e frutificando. São observadas também as condições de solo e clima, assim 

fazendo as devidas correções dependendo da necessidade das plantas, para que continuem a 

crescer e frutificar. Apesar do período de pandemia os alunos pais e docentes continuam a 

zelar pelo projeto com objetivo de colher frutos e fornecer no período de voltas aulas na 

escola. 

 

4. Considerações Finais 

Fica evidente, portanto, que o objetivo de levar e ensinar sobre as boas práticas do 

cultivo de pomares frutíferos tanto para os alunos como os pais no município de Paragominas 

foi e será de grande valia. Já que muitos alunos são advindos de propriedades familiares assim 

se cria caminhos para que os professores sejam engajados também nessa atividade, pois 

alguns vem da cidade para lecionar na zona rural, tendo pouco conhecimento sobre esta área. 

Dessa forma, faz-se necessário a continuação sobre a educação ambiental, assim como a 

implantação de cartilhas de conscientização contendo orientações sobre cultivo de várias 

culturas, e criar uma maior interação entre as escolas que ficam próximas a esse meio agrícola 

não só com o cultivo de pomares mais com a relação natureza e o homem. 
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Área Temática 02: Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo e Educação de Jovens e 

Adultos 
Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

A aquisição do conhecimento e o desenvolvimento do ensino e aprendizagem em 

alunos surdos/deficientes auditivos é bastante desafiador para professores que desempenham 

o Atendimento Educacional Especializado (AEE) em Sala de Recurso Multifuncional (SRM). 

Trabalho este instituído pelo Decreto 6.571, de 17 de setembro de 2008, que regulamenta o 

parágrafo único do art. 60 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Assim, define-se no 

art. 01 e seus respectivos § 1º e 2º: 

 

“Art. 1º A União prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na forma deste Decreto, com a 

finalidade de ampliar a oferta do atendimento educacional especializado aos alunos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, matriculados na rede pública de ensino regular.  

§ 1º Considera-se atendimento educacional especializado o conjunto de atividades, 

recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente, prestado 

de forma complementar ou suplementar à formação dos alunos no ensino regular.  

§ 2º O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta pedagógica 

da escola, envolver a participação da família e ser realizado em articulação com as 

demais políticas públicas” (BRASIL, 2008). 
 

Frente às dificuldades apresentadas pelos alunos, é possível que os professores do 

AEE apresentem metodologias de ensino e pedagógicas relevantes e características, 

possibilitando a aprendizagem e aquisição do conhecimento. Ideia esta reforçada por Moreira 

(2015), onde a qualidade do ensino implica no envolvimento do aluno com a aprendizagem. 
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É importante destacar que o ensino no contexto da zona rural é visto, por muitos, 

como precário. Destacando-se o esforço e o trabalho diário de maneira redobrada dos 

professores do ensino regular e do AEE. No que refere a Sala de Recurso Multifuncional, esta 

é mais evidente em escolas da zona urbana. Fator este que tornou mais relevante o interesse 

da execução desta pesquisa.    

Assim, o presente trabalho verificou quais as práticas pedagógicas utilizadas no 

Atendimento Educacional Especializado, com alunos surdos/deficientes auditivos nas Salas 

de Recurso Multifuncional das escolas de ensino fundamental I na zona rural do município de 

Abaetetuba.  

 

2. Metodologia 

O presente trabalho teve como local de estudo a Escola Municipal de Ensino Infantil e 

Ensino Fundamental Dionísio Hage, localizada no Rio Quianduba – Ilha de Abaetetuba. 

Nesta, verificou-se quais metodologias pedagógicas são utilizadas no Atendimento 

Educacional Especializado com alunos surdos deficientes auditivos.  

Utilizou-se do método etnográfico, entendido por Clifford (1998), como a atmosfera 

dolócus, por meio da observação participante cotidiana que consista em olhar, ouvir e 

perguntar, em uma inter-relação do pesquisador com os interlocutores e interlocutoras. 

Durante a vivência num período de duas semanas para a coleta dos dados e estudo das 

metodologias de ensino e pedagógicas. Este caminho metodológico é visto por Ferreira et al. 

(2012), como uma forma de permitir a detecção e obtenção de informações por vezes não 

apreendidas por outros métodos. Portanto, sem haver interferência durante o observatório é 

evidente que possamos coletar informações verdadeiras e contundentes com a realidade.  

Todas as informações coletadas foram anotadas em um caderno para análise 

qualitativa. Além de entrevista semiestruturada com a professora especializada, de forma 

anônima e voluntária para que houvesse melhores esclarecimentos acerca das metodologias 

utilizadas com os alunos. 

 

3. Resultados/Discussões 

O município de Abaetetuba possui um total de 2 Salas de Recurso Multifuncional em 

escolas de ensino fundamental I localizadas nas ilhas de Abaetetuba
3
. As quais possuem 4 

professores especializados que atendem nos turnos da manhã e da tarde. Contendo ainda 10 

                                                           
3
FONTE: SEMEC - Abaetetuba (Secretaria Municipal de Educação). 
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alunos deficiente auditivos, definido por Bisol & Valentini (2011, p. 01), como “qualquer tipo 

de perda auditiva em grau leve, moderado, severo ou profundo, em um ou ambos os ouvidos”. 

Possuem também 01 aluno surdo. O qual define-se como o indivíduo que possui perda 

total da audição por diversos motivos. Podendo ou não se utilizar da Libras como forma de 

comunicação (Quadros & Karnopp, 2004).  

A Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Dionísio Hage, localiza-

se no Rio Quianduba – Ilha de Abaetetuba. Possui 02 alunos com deficiência auditiva grau 

moderado, e 01 aluno com surdez total. As duas professoras que trabalham nesta escola 

possuem graduação em pedagogia e possuem especialização na área da educação especial. 

Certos de que as formações apresentadas condizem com a competência de exercer o papel do 

atendimento educacional especializado, as professoras relataram necessitar ainda de formação 

continuada.   

Todas as professoras realizam atividades pedagógicas voltadas para o ensino da 

LIBRAS e reforço das atividades das disciplinas do ensino regular, como português, 

matemática, ciências e outras. Portanto, os profissionais do AEE desta instituição contemplam 

as diretrizes apresentadas no Plano Nacional de Educação, discutido e apresentado por Lino et 

al. (2015), onde o AEE tem por objetivo fomentar a integração das propostas pedagógicas 

entre a Educação Especial e o Ensino Regular, considerando as necessidades de alunos com 

deficiência sensorial. Além disso, possuem planejamento semestral de todas as atividades a 

serem desenvolvidas ao longo do ano letivo de 2019. Portanto, durante as duas semanas de 

observação verificou-se que são executadas atividades como jogos de memória, dominó 

(Imagem 01), calendário, bingo em libras.  

 

Imagem 01 – Jogo da Memória e Dominó em Libras. 

 
FONTE: Lima, R. B. (2019) 
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São trabalhadas também atividades como álbuns e associação visual de imagens do 

cotidiano com os sinais da Libras. Esta última consiste na visualização das imagens de 

alimentos do dia a dia, por exemplo, seguido da associação aos sinais correspondentes 

(Imagem 02).   

Verificou-se também a utilização de vídeos com pequenas histórias com a presença do 

intérprete no canto inferior da tela. Segundo a professora, estes recursos raramente são 

utilizados, uma vez que a SRM não detém de equipamentos tecnológicos próprios, havendo a 

necessidade de compartilhamento com os professores do ensino regular através de 

agendamento na coordenação pedagógica. 

Percebeu-se também que a Sala de recurso desta escola possui poucas metodologias de 

ensino voltadas para a educação de surdos, como alfabeto manual em libras e numerais. De 

acordo com as professoras, a escola não detém de financiamento para a execução destas 

atividades.    

 

Imagem 02 – Alimentos do cotidiano para a aquisição dos sinais em Libras. 

FONTE: Lima, R. B. (2019) 

Em todas as práticas executadas os alunos demonstraram bastante desempenho e 

interesse. Além disso, estas proporcionam momento de diversão e descontração associados a 

aprendizagem para os alunos deficientes auditivos e surdo da escola Dionísio Hage. 

 

4. Considerações Finais 

As professoras que desempenham o atendimento educacional especializado 

compreendem a importância das metodologias pedagógicas e lúdicas para o processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos surdos e deficientes auditivos na escola Dionísio Hage. 
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Além disso, possuem planejamento e organização para a execução das aulas com os 

alunos na sala de recurso multifuncional. Porém, este espaço de aprendizagem ainda possui 

poucas práticas para a execução das aulas. Fazendo-se necessário melhor investimento por 

parte da Secretaria de Educação (SEMEC) no que se refere a estrutura e formação aos 

professores.  

Portanto, sugere-se que a escola ofereça e realize debates e formação continuada 

voltada para a compreensão da importância da prática pedagógica e metodologias de ensino 

para alunos surdos e deficientes auditivos com toda a comunidade escolar. Incluindo ainda, 

todos os professores do ensino regular.  
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Área Temática 2:  Educação Profissional e Tecnológica. Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos 

 
Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

2. Introdução 

Por meio da vivência no curso Tecnológico de Agroecologia do Instituto Federal do 

Pará (IFPA) Campus Bragança, foi possível a percepção ao quantitativo dos discentes que 

chegam ao final do curso. O número de concluintes enfatiza o processo de evasão, e o anseio 

pelo conhecimento dos fatores relacionados a esse processo motivou o estudo. O que nos 

remete a problemática da pesquisa “Quais os possíveis fatores, apontados pelos discentes das 

turmas 2012 a 2016, que os levaram a evasão do Curso Superior de Tecnologia em 

Agroecologia do IFPA Campus Bragança”.  

O curso superior em Agroecologia é ofertado no Instituto Federal do Pará (IFPA) 

Campus Bragança desde 26 de março do ano de 2012. Anualmente são previstas 40 vagas por 

turma, a cada ano o horário do curso é alternada, entre os turnos matutino e vespertino, com 

modalidade presencial, segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) (2017). No ano de 

2015 o curso ficou com nota 3 na avaliação do MEC, já no ano de 2019 esse conceito subiu 

para 5. “O curso estudado compreende as tecnologias relacionadas à extração e produção 

animal, vegetal, mineral, aquícola e pesqueira com recursos naturais e utilização de 

tecnologias de máquinas e implementos.” (BRASIL, 2016).    

Hoje no Brasil a educação superior é um direito de todos. Qualquer indivíduo, desde 

que tenha concluído o ensino médio, pode ingressar no ensino superior. Outrora, a 

problemática era garantir vagas nas instituições de ensino superior. Hoje, as vagas são 

ofertadas e preenchidas, no entanto, lidamos com uma nova problemática – manter o discente 

no ensino superior, ou seja, combater a evasão. A evasão nesse estudo se baseia no conceito 

de Santos et al. (2017), o termo evasão é definido nas Instituições de Ensino Superior por 

abandono ou fuga dos estudos de alunos devidamente matriculados no curso de graduação, 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1680 

antes de se alcançar a titulação. Afetando todos os sujeitos envolvidos, com diferentes causas 

e consequências.  

 A pesquisa tem como objetivo, sistematizar e apresentar dados sobre a evasão no curso 

de Agroecologia nas turmas de 2012 a 2016 e identificar alguns fatores externos e/ou internos 

relacionados a evasão. A pesquisa irá gerar dados com o intuito de subsidiar práticas e 

estratégias que remetam a redução da evasão, e assim somar com as estratégias voltadas para 

permanência e êxito dos discentes no curso.  

 

2. Metodologia 

Após levantamento bibliográfico, a Secretaria acadêmica do IFPA Campus Bragança e 

a Coordenação do Curso de Agroecologia foram consultadas, e dispuseram o levantamento da 

situação acadêmica dos discentes, extraído do sistema de gerenciamento das atividades 

acadêmicas (SIGAA), com dados relativos a quantidade de discentes ingressantes, ativos, 

formados, diplomados, cancelados, concluídos, e evadidos, do curso Superior de Tecnologia 

em Agroecologia, das turmas de 2012 a 2016.  Após o levantamento, os discentes evadidos 

foram contatados via e-mail. A listagem fornecida pela secretaria do Campus apresentou 102 

(cento e dois) alunos evadidos, no entanto, nem todos tinham meios de contatação. Sendo 

assim, o público alvo para o estudo, foram 52 discentes.  

O percentual de evasão nas turmas foi calculado por uma regra de três simples, entre o 

total de alunos ingressante e os alunos evadidos e cancelados de cada turma. 

 

Para conhecer os motivos que levaram a evasão desses discentes, foi adaptado um 

questionário utilizado por De Oliveira et al (2019), com 18 questões, sentenças fechadas 

como: o curso que estava cursando não era o curso almejado; os professores não me 

agradaram; a infraestrutura da universidade não me agradou; sofri de alterações na saúde 

mental (ansiedade, depressão, etc.) e não tinha condições financeiras para continuar no meu 

curso, além de uma questão aberta sobre outros possíveis motivos para evadir.   

O link do questionário em formato eletrônico foi disponibilizado por meio da fer-

ramenta formulários do google drive e enviado ao e-mail dos evadidos cadastrados no 

SIGAA, com período de 30 dias, inicialmente, e depois foi enviado um novo e-mail 
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relembrando os discentes da pesquisa e foram acrescentados mais 30 dias para o retorno das 

respostas. Organizando-as em forma de gráficos, utilizando a literatura para compreensão e 

discussão desses resultados.  

 

3. Resultados/Discussões 

Dos 52 (cinquenta e dois) discentes contatados, 20 (vinte) deles responderam o 

questionário. Das 18 questões, apenas duas apresentaram fatores ligados a evasão, e todos os 

participantes da pesquisa responderam à questão aberta, listando os motivos que os levaram a 

abandonar o curso antes de concluir.   

De acordo com o gráfico 1, o percentual de evasão das turmas variou entre 42,1% e 

66,66%. As turmas de 2013 e 2015 apresentaram os menores percentuais de evasão, 45% e 

42,1%, respectivamente. E com 66,66%, a turma 2014 apresentou o maior percentual dos 

alunos que abandonaram o curso. A turma 2012, 51,61% e a turma 2016, 60%. 

 

Gráfico 1. Percentual de alunos evadidos nas turmas de 2012 a 2016 do Curso Superior de 

Tecnologia em Agroecologia do IFPA Campus Bragança. 

 

 

Fonte: Secretaria acadêmica do IFPA Campus Bragança, 2020 

 

O curso apresentou mais evasão que permanência dos alunos entre as turmas 

estudadas, mais de 50% dos alunos ingressantes evadiram. Ambiel (2015) diz que, parte das 

pessoas que ingressam no ensino superior não conclui, realidade tanto nas instituições de 

ensino público como no privado, caracterizando a evasão no ensino superior.  

O gráfico 2 registra que 50% dos alunos que responderam o questionário, 

concordaram que escolha do curso teve uma relação direta com a evasão, por não ser o curso 

desejado. 
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Gráfico 2. O curso que eu estava cursando não era meu curso almejado 

 

 

A respeito da escolha de curso superior, muitos ingressantes ainda não decidiram sobre 

a carreira profissional a ser seguida ou até opta em fazer um curso de segunda opção, como 

afirma uma das respostas da pesquisa “o curso era um dos que eu queria, mas não era o 

principal, passei para o principal e segui para ele”, outro discente  respondeu “Fui aprovado 

em um curso que era em uma área que despertava meu interesse”.  Alves et al. (2017) fala 

que esses fatores “pode se tornar um motivo para a evasão de alunos, devido ao desejo de 

seguir outra área de atuação, ou até mesmo ocasionar uma falta identificação com o programa 

acadêmica do curso.”  

Outra sentença foi referente ao mercado de trabalho, se classificou como um fator a 

evasão, mesmo com uma diferença mínima entre os que concordaram (45%), descordaram 

(40%) e neutros (15%) (gráfico 3). 

Gráfico 3. Percebi que seria muito difícil obter trabalho com essa graduação. 

 

Sobre essa questão que levou alguns a abandonar o curso, um aluno disse 

“disponibilidade de emprego na área em questão na região bragantina, olha que essa cidade 
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tem potencial enorme de agregar o curso.” Outro ainda afirma “principalmente a 

oportunidade de trabalho em nosso Estado. O município em si não oferece muitas 

oportunidades e concurso público na área também é difícil, as vagas são poucas. E quase 

não ofertam o cargo em concursos. Essa é uma grande dificuldade.”  

Na questão 18 (Quais os outros fatores que você pode apontar que contribuíram para a 

evasão do curso de Agroecologia?), surgiram outros fatores relevantes para evasão do curso 

de Agroecologia, na maioria de cunho pessoal, tais como: conciliar trabalho, estudo e família, 

mudança de cidade e desmotivação por perda familiar, “Tive depressão após a morte da 

minha mãe, ela adoeceu durante o penúltimo semestre, vindo a morrer no último semestre”.  

Questões pessoais têm influenciado grande número de alunos tanto a permanecer 

quanto abandonar as graduações nas IES. Foi o que a pesquisa de Dos Santos et al. (2017) 

registrou,  

(...) o abandono ou a intenção de abandono de uma graduação já iniciada esteve 

ligado primeiro às questões pessoais, depois à universidade e, por último, às 

questões profissionais. Já para os estudantes que nunca desistiram de uma 

graduação, as questões pessoais também foram as que mais contaram para a 

permanência, seguidas das profissionais e, por último, está a universidade. (p. 13) 

 

4. Considerações Finais  

Os dados apresentados nesse estudo confirmam a evasão no curso em questão. Essa é 

uma problemática real, pontanto, a importância deste trabalho, registrar o cenário da evasão 

no curso e contribuir de maneira significativa para trabalhos posteriores, assim como, dentro 

da própria secretaria acadêmica do Campus.  Os fatores apontados estão diretamente ligados 

ao curso como segunda opção para metade dos estudantes, a escassez de vagas na área no 

mercado de trabalho e questões pessoais. Concluiu-se que, esses fatores, justificam a elevada 

taxa de evasão no IFPA Campus Bragança, no curso superior em Agroecologia. No entanto, a 

evasão é uma temática com muitas icógnitas e desafios que precisam ser estudas e analisadas. 

. 
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Área Temática III: Engenharia de Alimentos, Tecnologias Agroalimentares e Sistemas Agroindustriais 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

O uso de estimuladores de crescimento que não afetam o ambiente é uma opção para 

aumentar a qualidade e para otimizar a área destinada às mudas. Um produto com essas 

características é VIUSID agro que consiste em: fosfato de potássio, ácido málico, zinco 

sulfato, arginina, glicina, ácido ascórbico, cálcio pantotenato, piridoxina, ácido fólico, 

cianocobalamina, glucosamina e glicirrizinato de monoamônio.  

Todos esses ingredientes passam por um processo biocatalíticode 

ativação molecular que aumenta a eficácia de suas propriedades que beneficiam a cultura 

(Catalysis, 2014). Por outro lado, o fumo em Cuba é um dos pilares fundamentais da 

economia e é importante estabelecer uma tecnologia sustentável que permita obtenção de um 

produto de acordo com padrões que, ao mesmo tempo, atendem às necessidades de clientes 

em potencial (Espino, 2009). 

 No entanto, apenas na área da bandeja de sementes, mais de 250 toneladas de 

fertilizante químico são utilizadas, cerca de 10 aplicações de pesticidas químicos de última 

mailto:thiagofeliphh@gmail.com
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geração. Isto implica que o país deve investir grandes quantidades de dinheiro na aquisição de 

suprimentos, que na maioria dos casosleva a um alto impacto ambiental. Atualmente, émuito 

importante procurar e encontrar variantes quepermitir o desenvolvimento de 

lucrativos,agricultura não contaminante do meio ambiente (Rodríguez, 2007). 

Além de obter bandejas de sementes com uniformescrescimento, esta é uma forma de 

aumentar o rendimento demudas, aumentando o aproveitamento das áreas da bandeja de 

sementese alcançar uma redução significativa nocustos de produção(Minag, 2009). A bandeja 

de sementes de tabaco devefornecer mudas saudáveis, vigorosas e uniformes, emo tempo 

adequado, a fim de garantir um bomestado fisiológico entre as plantas no plantioetapa. No 

entanto, é comum encontrar não uniformesbandejas de sementes de tabaco na agricultura 

cubana de tabacoatividade Garcia e Lobo 2007). 

O efeito do VIUSID agro foi avaliado emdiferentes culturas e várias cidades na 

província deSancti Spíritus, Cuba, incluindo Cabaiguán, Jatibonico,Sancti Spíritus, Taguasco, 

Yaguajay e Fomento.Estudos foram encontrados onde o produto ajudou aaumentar a 

produção: uma delas foi para feijão(Phaseolus vulgarisL.). Favorecendo as vagens e os 

feijõespor planta, bem como rendimento (Melendrez et al., 2015; Peña et al., 2015). Efeitos 

positivos emdiferentes variedades de feijão e aumento do rendimento das sementese a 

qualidade também foi encontrada (Penã et al., 2017a e 2017b). 

Houve também um aumento na qualidade dofolhas e o início da floração de 

antúrios(Anturium andreanumLind.) (Peñaet al., 2015b). Também foi encontradoque VIUSID 

agro favoreceu a germinação de sementes eprodução de tomate (Solanum 

lycopersicumL.)(Penã et al., 2015c; Penã et al., 2016). Resultados semelhantes para maior 

produtividade de milho(Zea mays L.) foram obtidos (Melendrez et al., 2016; Atta et al., 

2017). 

No tabaco (Nicotiana tabacum), vários estudosforam realizados e o produto favoreceu 

onúmero, comprimento e largura das folhas e o finalrendimento da colheita (Melendrez, 

2013). No entanto, sua VIUSID agroefeito sobre a produção não foi avaliado em 

profundidadee não há relatório publicado a esse respeito.Portanto, o objetivo desta pesquisa 

foiavaliar o efeito das doses 0,2, 0,5, 0,7 e 1,0L / ha de VIUSID agro no rendimento agrícola 

em mudas de tabaco (N. tabacum)variedade Sancti Spiritus 2006 (SS-2006). 
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2. Metodologia 

2.1 Aspectos Gerais da Pesquisa 

O experimento foi realizado na fazenda “LaAngelita ”, com coordenadas: 21 ° 

54′37,78 ″ N,79 ° 27′27,9 ″ W, Sancti Spíritus, Cuba. O plantio em21 de outubro e a colheita 

foi em 21 de novembro,2016. As variáveis climáticas foram registradas peloEstação 

provincial Sancti Spiritus, a média diáriaa temperatura era de 26,15 ° C, com média 

diáriaumidade relativa de 85,25% e precipitação acumuladade 99,88 mm. Para a preparação 

do substrato, airrigação, o trabalho agro-técnico e o controle depragas e doenças, os padrões 

estabelecidos paracultivo, foram seguidos(Minag, 2012). 

2.2 Delineamento Experimental 

O desenho experimental foi em blocos aleatórios comcinco tratamentos e três réplicas. 

As parcelas eram 5,0comprimento mínimo e 1,50 m de largura (7,5 m
2
) e asuperfície 

calculada foi de 5,5 m
2
. A dosagem para oplantio das sementes 0,20 g / m

2
foi estabelecido 

peloInstituto de Pesquisa do Tabaco (Minag, 2012). 

2.3 Meios de aplicação e tratamentos 

As aplicações foram realizadas pela manhã,levando em consideração recomendações 

para regiões tropicais. Estes foramefetuados semanalmente e iniciado 5 dias apósplantio 

(DAP), a fim de favorecer a germinação dasemente. Um pulverizador manual carregado nas 

costas de uma pessoacom capacidade para 16 L. 

Para estabelecer os resultados dos tratamentos, a pesquisa foirealizado pela estação 

experimental de tabaco SanctiSpíritus, junto com a Universidade de SanctiSpíritus (UNISS). 

Os tratamentos foram os seguintes: controle(sem aplicação do produto) e quatro dosagens 0,2, 

0,5, 0,7e 1,0 L / ha. VIUSID agro é produzido pela A empresa espanhola Catalysis, e sua 

composição pode ser observada na Tabela 1. 

2.4 Variáveis Dependentes Avaliadas 

A fim de determinar as variáveis, oestabelecimentos pelas instruções de cultivo foram 

levados emconta (Minag, 2012).O rendimento obtidoatravés do método indireto deFuenteset 

al. (1999), e da culturaregulamentos foram tidos em consideração (Minag, 2012). 
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2.5 Estatísticas 

A análise estatística dos resultados foi realizadausando o pacote estatístico SPSS 

15.0.1 paraWindows (SPSS. 2006), e o pacote estatístico MINITABversão 14.12.0 

(MINITAB, 2003). Anteriormente, distribuição normalde dados foi avaliada usando o 

Kolmogorov-Smirnovteste de adequação e o teste F de Levene foiaplicado para avaliar a 

homogeneidade da variância.ANOVA de uma via foi realizada quando normalidadee 

homogeneidade existia e as médias foram comparadaspelo teste de Tukey de vários intervalos 

(α = 0,05). O Teste t do aluno para dados sem homogeneidade devariância foi realizada. Um 

realiza um estudo deRegressão polinomial entre dose e rendimento comovariável dependente 

(Miranda, 2011). 

 

3. Resultados/Discussões 

3.1 Efeito do tratamento no rendimento 

A Fig. 1 mostra o efeito dos tratamentos narendimento agrícola. Os tratamentos com 

dosagens de 0,5L / ha teve os resultados mais favoráveis sem significantesdiferenças entre si, 

mas com diferenças emcomparação com o controle e variante com o mais baixodosagem. 

O aumento da produção em mudas úteis pormetros quadrados em relação àqueles não 

tratados com oproduto (na ordem que aparece na Fig. 1) foram 64, 87e 62 mudas por metro 

quadrado, respectivamente. Oo tratamento com dosagens mais baixas também teve 

umadesempenho em relação ao controle e o excedeupor 43 mudas úteis por metro quadrado. 

A Fig. 1 mostra que existe uma ligação polinomial entreo rendimento e os tratamentos, 

com um coeficiente dedeterminação próxima de um, portanto, a ligação entre ambas as 

variáveis são muito fortes. A linha de tendência éobservado onde o rendimento tende a 

aumentar conforme oa dosagem é aumentada, até um ponto onde mais tardediminui com o 

aumento do mesmo.O aumento da produtividade em relação ao controlefoi de 21,48% para a 

dosagem de 0,5 L / ha, de 29,19%com a dosagem de 0,7 L / ha e de 20,81% para odosagem 

mais alta. A dosagem mais baixa de 0,2 L / ha tambémexcedeu significativamente o controle 

com um aumento demudas úteis por metro quadrado de 14,0%. 
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Figura 1. Relação entre o rendimento agrícola e os tratamentos. As médias com letras 

irregulares diferem para p <0,05, de acordo com o teste de Tukey de múltiplos intervalos. 

 

A atuação no aumento da produção édevido à aplicação foliar do VIUSID 

agropotenciador de crescimento. Este produto contém várioselementos que influenciaram 

positivamente nesse resultado.Entre eles, os aminoácidos, que são considerados osprecursores 

e componentes de proteínas, são importantespara a estimulação do crescimento celular 

(Rai,2002). Eles agem comoamortecedores que ajudam a manter valores de pH 

favoráveisdentro das células vegetais (Davies,1982).  

Além disso, os aminoácidos sãobioestimulantes, e é sabido que a aplicaçãode 

formulações contendo aminoácidos temefeitos no crescimento e rendimento da planta e 

significativamentereduz lesões causadas por estresse abiótico (Kowalczyk e Zielony, 

2008).Outro elemento de grande importância nocomposição da VIUSID é o zinco, que 

foirelatou desempenhar um papel na configuração ou no enchimento de frutase no 

crescimento das plantas. Vários autores têmafirmou que quando o Zn é aplicado, sozinho ou 

emcombinação com outros nutrientes, em formulações parauso agrícola, resultados favoráveis 

são obtidos (Sawanet al., 2008). 

Não há relatos sobre o uso de VIUSID agro nao rendimento de plantas úteis por metro 

quadrado no tabacomudas. No entanto, houve várias investigaçõesque afirmam a eficácia do 

produto em outras culturas.No cultivo de Anthurium (AnthuriumandreanumLind.), foram 

obtidos resultados favoráveis parao número de folhas por planta e a espessura ecomprimento 

do mesmo (Peña et al., 2017b). 

Além disso, para o feijão, melhor desempenho foi obtido emas variáveis relacionadas 

ao rendimento. Rendimento aumentado de 1,8t / ha foi alcançado em relação ao controle 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1691 

quandoVIUSID agro foi aplicado na área foliar com umintervalo semanal (Peña et al., 2017a). 

Nesta mesma safra, apósimergindo as sementes em uma solução de 0,02%, oa germinação e o 

vigor das plantas foram favorecidos, poisbem como o rendimento daqueles tratados com o 

produto em comparação ao controle por 19,61%, apenas noconceito de imersão [9].Outros 

autores relataram resultados satisfatórios em váriascolheitas ao usar VIUSID agro, na 

produção degramíneas (Quintana et al., 2015), o cultivo de tomate (S.lycopersicum) (Peña et 

al., 2015b) e em cebolas (A. cepa) (Melendrezet al., 2016). 

 

4. Considerações Finais ou Conclusão 

Os melhores resultados no aumento do rendimento são alcançados com as doses 0,5, 

0,7 e 1,0 L / há de VIUSID agro. 
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Área Temática III: Engenharia de Alimentos, Tecnologias Agroalimentares e Sistemas Agroindustriais 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

 

Fraudes em alimentos são passíveis de ocorrer em todas as áreas, seja na 

comercialização entre empresas ou na comercialização para o consumidor final. O desafio dos 

órgãos fiscalizadores é desenvolver técnicas de identificação tão ou mais eficazes quanto as 

utilizadas pelos falsificadores (FIGUEIRA, 2018).Para Tavares et al. (2012), as fraudes em 

alimentos são relatadas há anos e ocorreram principalmente em produtos de alto valor 

agregado e com características físicas que favorecem as adulterações.   

O aumento do número e gravidade das doenças transmitidas pelos alimentos (DTA‟s) 

e as notícias sobre as fraudes alimentares em todo o mundo, tem aumentado 

consideravelmente o interesse do público em relação à segurança alimentar. Os consumidores, 

em geral, estão mais conscientes e valorizam cada vez mais a qualidade dos alimentos, sendo 

que a segurança alimentar surge como um requisito fundamental e prioritário para todos os 

intervenientes na cadeia desde o produto até ao consumidor final (EUFIC, 2015). 

De acordo com Autoridade de Segurança Alimentar e Econômica (ASAE) (2015), 

existem quatro tipos de fraudes. Sendo estas descritas a seguir: 

 A Fraude por alteração ocorre quando se destrói parcialmente ou totalmente as 

suas características essenciais, como por exemplo situações de alteração 

enzimática ou alteração por agentes físicos (luz solar ou temperatura).  

 A Fraude por adulteração acontece quando se utiliza aditivos não autorizados ou 

submetendo o alimento a tratamentos de qualquer natureza paradissimilar ou 

ocultar alterações, deficiente qualidade das matérias-primas ou defeitos na 
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elaboração. Como vimos nos exemplos acima descritos temos o exemplo da 

utilização do Nitrato nas carnes e cachorros quentes. 

 A Fraude por falsificação ocorre quando surge um produto com aparência e 

características gerais iguais às de um produto genuíno que está ou não protegido 

por marca registrada e se denomina como sendo o produto genuíno como por 

exemplo a sua zona de produção, peso, qualidade ou até apresentação. 

 A Fraude por sofisticação pode ser considerada como uma variante da falsificação. 

Esta é muito utilizada em bebidas. Os falsificadores aproveitam os rótulos, 

garrafas, etiquetas e outro tipo de embalagens para utilizar com produtos 

falsificados. Os compradores não se apercebem da sua autenticidade. 

Face aos tipos de fraudes apresentados, a prevenção da fraude alimentar é importante 

não só para aumentar a confiança dos consumidores naquilo que compram, mas também, para 

manter as práticas de negócios sustentáveis e justas, evitando a concorrência desleal entre 

produtores (NESTEC, 2016). 

Diante do exposto torna-se relevante verificar as fraudes alimentares visto que estas 

podem ser executadas das mais diferentes formas nos alimentos que são ofertados a 

população. Sendo assim, o objetivo desta pesquisa foi fazer uma revisão de literatura sobre 

fraudes alimentares, enfatizando os mais diversos alimentos que podem ser fraudados e quais 

as formas pelas quais isso ocorre. 

 

2. Metodologia 

 

Na presente pesquisa foi feita uma revisão de literatura disponível, dessa forma, foram 

utilizadas fontes de informação como artigos e dissertações. Para isso foi utilizado como 

ferramenta de pesquisa o Google Acadêmico, objetivando obter informações confiáveis e que 

fossem de relevância para o assunto em questão. 

Foram revisadas literaturas com embasamento científico em publicações no período de 

2006 a 2019 em busca de artigos, sendo então examinados 40 literaturas dos quais 17 foram 

selecionados e 23 foram excluídos devido a estes não corresponderem a proposta trabalhada 

nessa pesquisa. 
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3. Resultados/Discussões 

 Segundo dados da GMA-SEF (2018), a nível da economia mundial estima-se que a 

fraude alimentar tenha um custo anual global de 49 bilhões de dólares e que 10% dos 

produtos alimentares que compramos estejam adulterados. 

Segundo Andreeva (2017), o mel de abelha é o terceiro produto alimentício mais 

adulterado, provavelmente por possuir alto valor nutritivo, medicinal e comercial, com 

fornecimento limitado e elevado preço. As adulterações mais comuns são as adições de 

soluções de sacarose invertida, xaropes de glicose e milho, e principalmente de caldo de cana- 

de- açúcar concentrado. Essas adulterações têm como propósito fundamental o crescimento 

dos lucros com a venda do produto adulterado (PINTO; LIMA, 2010; CALIXTO, 2018; 

BULIGON et al., 2015).  

O Brasil é reconhecidamente um grande produtor de carne de frango, entretanto os 

frigoríficos do país não estão isentos de cometer fraudes, sendo que as principais adulterações 

ocorrem por absorção excessiva de água no processo de congelamento das carcaças 

(MENEGARO, 2015). 

A fraude por troca de espécies e erro de rotulagem são as mais comuns, ocorrendo em 

todo o mundo, principalmente em países europeus onde o consumo de pescado é bastante 

elevado. Pescados como o bacalhau, os salmonídeos, peixes cartilaginosos, atuns e afins, 

linguados, peixes vermelhos e algumas espécies de garoupas, espécies de alto valor comercial 

são comumente substituídas por espécies de menor valor (PARDO et al., 2016; LAMENDIN 

et al., 2015).  

A carne sofre adulteração, sendo incorporado fraudulentamente tecidos inferiores ou 

matérias-primas cárneas de baixo valor comercial. A carne bubalina vem sendo introduzida no 

mercado como carne bovina, visto que apesar de possuir um elevado valor nutricional, em 

alguns lugares pode vir a custar até 20 % menos que a carne bovina (MARQUES et al., 

2013). 

O Leite é um produto muito fraudado. Inicialmente, as adulterações almejavam o 

aumento do volume, por meio da adição de água, e desnate para produção de creme de leite. 

Posteriormente, foram surgindo novos tipos de adulterações, como adição de soro de queijo, 

de substâncias conservantes (peróxido de hidrogênio), neutralizantes (hidróxido de sódio, 

bicarbonato de sódio) e reconstituintes da densidade e crioscopia (sal, açúcar, amido) 

(ALMEIDA, 2013). 

Um problema frequente relacionado a bebidas alcoólicas é a adulteração tanto pela 

adição de substâncias tóxicas, quanto pela diluição das bebidas fornecidas. Enquanto a 
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adulteração pela simples adição de água nas bebidas não oferece riscos à saúde, a adição de 

outras substâncias nas bebidas pode provocar sérias complicações ao organismo, já que, nesse 

tipo de adulteração, é comum a utilização de compostos de alta toxicidade ao corpo humano, 

como aldeídos, metanol e ésteres em quantidade além da permitida pela legislação. O 

metanol, por exemplo, é mais barato que o etanol, porém, é altamente tóxico ao organismo e 

pode provocar diversos sintomas, como dores de cabeça, crises renais, cegueira e até morte 

(PONTES et al., 2006; RIBEIRO; SANTOS, 2013; KAMILOGLU, 2019). 

 

4. Considerações Finais ou Conclusão 

 

Diante do exposto verifica-se que é de grande relevância que sejam feitas 

constantemente fiscalizações por profissionais capacitados nos alimentos antes de serem 

postos à venda. Pois, as fraudes em alimentos são feitas das mais variadas formas possíveis, 

fazendo com que cada vez mais algumas destas não sejam perceptíveis, dessa forma o 

consumidor é enganado. Diante disso, é notório a necessidade de ferramentas como BPF e 

APPCC em toda a cadeia produtiva visando garantir a qualidade e segurança dos alimentos 

ofertados a população.   
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Área Temática III:  Engenharia de Alimentos, Tecnologias Agroalimentares e Sistemas Agroindustriais 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

O setor da citricultura é uma fonte geradora de renda de empregos diretos e indiretos, 

em que o setor vem sendo atributos há vários estudos em função da sua tecnificação da 

produção nas inúmeras regiões do País. Em meio as inúmeras variedades cítricas produzidas, 

o limão tem uma ampla utilização, em que no Brasil o plantio de lima ácida „Tahiti‟ [C. 

latifolia (Yu. Tanaka) Tanaka] é o mais popular, concentrado no estado de São Paulo, Minas 

Gerais e Bahia (IBGE, 2018). Além dessas regiões, o estado do Pará apresenta condições 

edafoclimáticas favoráveis a exploração dessas frutas cítricas (FUNDEPEC, 2019). 

Contudo, um dos problemas decorrentes na região norte, e que muitos dos pomares 

são constituídos do limoeiro cravo, cultivar essa que é altamente susceptível a doença gomose 

(Phytophthora spp.,) isso vem causando perdas de drasticamente em três anos de pomar, 

diferente da região sudestre, já vem sendo substituindo por novas cultivares resistentes. Com 

isso, denota a importância da diversificação dos porta-enxertos, para se reduzir riscos 

fitossanitários, visando obter melhores características entre a combinações de copa e porta-

enxetos, alavancando as produções e diminuído os riscos de perdas no pomares por fatores 

adversos (POMPEU JUNIOR, 2005). 

mailto:erica.desouza31@gmail.com,2
mailto:thaliasiqueira97@gmail.com
mailto:miltongarciacosta.2010@gmail.com
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Sendo assim, atribuindo a importância econômica e social que a citricultura exerce ao 

País, vem sendo desenvolvidos linhas de pesquisas para aprimorar novas cultivares, com 

intuito de apresentarem materiais com características agronômicas favoráveis atendam aos 

anseios dos produtores, principalmente para aquelas regiões que ainda não alcançaram altas 

produtividades (ALMEIDA, 2011). Contudo, o trabalho teve como objetivo avaliar as 

diferentes combinações de porta-enxertos sobre copa Lima Ácida Tahiti, avaliando sua 

produção no campo. 

 

2. Metodologia 

O experimento está localizado no município de Capitão Poço, na fazenda lima, 

pertencente a unidade experimental da Embrapa Amazônia Oriental. De acordo com a 

classificação de Köeppen, o clima da região tipo Am (tropical de altitude), com precipitação 

anual em torno de 2.500 mm e a temperatura média varia em torno de 25,7 a 26,9 °C, com 

média anual de 26,2 ºC (SILVA et al., 2011).  

Para o experimento, utilizou-se o delineamento experimental casualizado, com dez 

plantas por parcela e quatro repetições, os tratamentos foram constituídos por quatro porta-

enxertos Cravo Santa Cruz‟, Sunki tropical, LVK x LCR -010 e Citrandarin „San Diego‟ 

sobre a copa limeira ácida „Tahiti‟ [Citrus latifolia (Yu. Tanaka) Tanaka], constituindo um 

stand de 160 plantas, espaçadas de 7 x 4 m. Os Porta-enxertos foram selecionados pelo 

Programa de Melhoramento Genético de Citros da Embrapa Mandioca e Fruticultura - PMG 

Citros, em parceria com Embrapa Amazônia Oriental foi disponibilizado as sementes para 

produção das mudas e posteriormente o plantio em campo no estado do Pará, com intuito de 

avaliar esses matérias genéticos na região Norte.  

No período de safra os seguintes caracteres produtivos foram avaliados: Volume de 

copa obtido pela formula V = 2/3.πR
2
H, em que V é o volume (m

3
), R é o raio da copa (m) e, 

H a altura da planta (m); Número de frutos maduros por planta (NFM,n) através da contagem; 

Peso total de frutos maduros (PTF, kg) peso dos frutos colhidos do pé; Produtividade (PROD, 

kg/ha) razão entre a produção por ha; Eficiência da produção (EP) razão entre a produção (kg) 

e o volume de copa (m
2
). Os dados foram organizados em planilhas do Microsoft Office 

Excel 2016, para realização das médias, onde foram posteriormente submetidas softwares de 

estatísticas.  No qual foi realizado o teste de normalidade e homogeneidade pelo softwares 

SISVAR, em seguida a análise de Variância para efeitos e interação e teste de Scott & Knott. 
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3. Resultados/Discussões 

Com relação as análises baseadas nos caracteres mensurados no pomar de limeira 

ácida „Tahiti‟ em combinação com quatro porta-enxertos, foram constatadas que não houve 

diferenças estatísticas com relação à variável massa dos frutos em kg, onde mostrou-se 

médias similares entre as quatro combinações com os porta-enxertos (Figura 1 A). 

Além da boa produtividade observada no limoeiro „Cravo Santa Cruz‟, pesquisas tem 

demostrado um boa produtividade da seleção tangerineira „Sunki tropical‟ em combinação 

com a copa de limeira-ácida „Tahiti‟ em um pomar de fase inicial, onde se observou valores 

de massa de 115,08 g para o porta-enxerto „Cravo Santa Cruz‟ e 104,76g para a tangerineira 

„Sunki Tropical‟. Desta forma, são porta-enxertos que apresentam uma produção similar, 

além da tangerineira „Sunki Tropical‟ ser altamente tolerante à gomose e à seca (LOUREIRO 

et al., 2016; SOARES FILHO et al., 2002). 

Para a variável número de frutos, também não se observou diferença significativa 

entre os porta-enxertos (Figura 1 B). Inúmeras pesquisas constataram resultados positivos 

com relação as altas produções do porta-enxerto limoeiro „Cravo Santa Cruz‟, que apresentou 

melhores desempenhos, respectivamente, em relação à produção média de frutos (kg/planta), 

produção total acumulada (kg/planta) e produção total acumulada (t/ ha), demostrando ser um 

porta-enxerto bastante produtivo, porém, sofre com limitações devido a sua suscetibilidade a 

inúmeros doenças e pragas. (RODRIGUES, 2018)  

 

Figura 1. Médias para massa de frutos (A), médias para número de frutos (B) em um pomar 

de limeira-ácida „Tahiti‟. (Teste de Scott-Knott, 5%). 

Para as condições avaliadas, o porta-enxerto tangerineira „Sunki Tropical‟, apresentou 

boas características, além do mais, ele faz parte dos principais porta-enxertos cítricos 

comerciais, que são indicados em combinações com copas de limeiras ácidas, laranjas doces, 

tangerinas e pomelos, esse título lhe é conferido pelo fato de ser um genótipo com elevado 
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vigor, produtividade e frutos com qualidade, além de ser tolerante à tristeza dos citros, ao 

declínio dos citros, à salinidade e à morte súbita dos citros (SOARES FILHO et al., 2003). 

Já com relação ao volume da copa antes da colheita, o citradarin „San Diego‟ 

apresentou diferença significativa juntamente com os porta-enxertos LVK x LCR- 010 e 

tangerineira „Sunki Tropical‟ em relação ao limoeiro „Cravo Santa Cruz‟ (Figura 2 C). O 

diâmetro da copa e a altura são fatores que podem determinar espaçamento mais adequado 

entre uma combinação de copa/porta-enxerto, além de contribuir com o manejo e tratos 

culturais dos pomares e a colheita (BLUMER, 2005). 

O mesmo ocorreu para variável volume da copa depois da colheita, no qual houve 

diferença significativa entre os materiais LVK x LCR- 010, Tangerineira „Sunki Tropical‟ e 

citrandarin „San Diego‟ em relação ao limoeiro „Cravo Santa Cruz‟ (Figura 2 D). Sendo 

assim, a produção das plantas está inteiramente interligada com tamanho de sua copa, no qual 

a sua produção e proporcional ao tamanho da copa de acordo com SCHINOR et al (2013). 

 

Figura 2. Médias para volume de copa antes da colheita (m3) (C), médias para volume de 

copa depois da colheita (m3) (D) em um pomar de limeira-ácida „Tahiti‟. (Teste de Scott-

Knott, 5%). 

Quanto a eficiência produtiva em pomar de limeira ácida „Tahiti‟ não observou 

diferença significativa entre os porta-enxertos avaliados (Figura 3 E), pois, se tratando da 

primeira safra, ainda é cedo para se observar diferença na produção entre os genótipos. Com 

cinco anos de avaliação será possível identificar os materiais mais produtivos e adaptados à 

região de Capitão Poço. 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1703 

 

Figura 3. Médias para eficiência produtiva (E), médias para produtividade (kg/ha) (F) em um 

pomar de limeira-ácida „Tahiti‟. (Teste de Scott-Knott, 5%). 

 

Com relação a produtividade dada em kg/ha, não obteve-se uma diferença significativa 

entre os porta-enxertos sobre a copa lima ácida Tahiti (Figura 3 F), mas que apresentaram 

médias entre 1455,19 Citrandarin San Diego a 1662,27 TSK Tropical em kg por hectare, em 

que estatisticamente todos obtiveram médias similares. 

 

4. Conclusão 

Os porta-enxertos que mais destacaram-se foi a „tangerineira Sunki tropical‟, LVK x 

LCR -010 e Citrandarin „San Diego‟ em resposta ao volume da copa antes e depois da 

colheita. 
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Área Temática III: Engenharia de Alimentos, Tecnologias Agroalimentares e Sistemas Agroindustriais 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

O Brasil ocupa o cargo de maior consumidor de agrotóxicos do mundo, devido sua 

extensa área de plantio. No ano de 2019, o ritmo deliberação de agrotóxicos no país foi o 

maior já documentado pelo Ministério da Agricultura (PIGNATI, et al., 2017; BRASIL, 

2019). 

Um dos maiores problemas da aplicação dos pesticidas é a dispersão no meio 

ambiente de boa parte do produto aplicado. Estima-se que apenas 15% seja aproveitado para a 

eliminação do organismo alvo. Devido a isso, a solubilidade desses compostos tornou-se um 

problema mundial em virtude da persistência dessas substâncias, do potencial de 

contaminação de animais, meio aquático e implicações sobre a saúde humana (RAMI e 

SHANKER, 2017). 

Nesse estudo, analisamos o Acefato (O, S-dimetil acetilfosforamidotioato), agrotóxico 

que pertence ao grupo dos organofosforados e é ingrediente ativo (IA) de vários produtos 

inseticidas e acaricidas. O acefato técnico é sólido (incolor / branco), tem ponto de fusão 

situado entre 81 e 91°C, e é altamente solúvel em água, acetona e etanol. No ambiente, 

degrada-se em metamidofós, composto organofosforado que também é usado como IA de 

produtos inseticidas/acaricidas (ANVISA, 2009). Desenvolvido em 1971 e largamente 

aplicado nas culturas como o tomate, uva e soja, o acefato tem meia vida entre 13 e 60 dias, 

dependendo do tipo de solo (KUMAR et al., 2015).Considerado o 4º ingrediente ativo mais 

consumido no país, em 2017 foram usadas 27 toneladas de Acefato, representando 5% do 

total consumido no ano (IBAMA, 2017).  

Pesquisas científicas envolvendo agrotóxicos estão aumentando cada vez mais 

conforme o passar dos anos, principalmente sob a ótica do impacto ambiental e na saúde 

humana (LOPES e ALBUQUERQUE, 2018). É necessário conhecer cada vez mais essas 
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substâncias a fim de aumentar a sua eficiência e diminuir os riscos à saúde e meio ambiente. 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é iniciar a construção de uma base de dados 

eletrônicos do agrotóxico Acefato com o estudo inicial da sua eletroafinidade por meio do 

cálculo da energia do LUMO (orbital molecular desocupado de menor energia). 

 

2. Metodologia 

Os dados obtidos do Acefato foram todos calculados por meio de softwares. Primeiro 

fez-se o desenho da molécula no software Avogadro com otimização da sua geometria (Figura 

1). Em seguida, foi realizada uma nova otimização com recursos da Teoria Funcional da 

Densidade (DFT) com funcional B3LYP no software Gaussian09. 

 

Figura 1 – Molécula do Acefato otimizada 

Na figura 2, estão indicados os arquivos de entrada (input) e as etapas de otimização 

geométrica. Esse procedimento garante que a molécula estudada se encontra no seu mínimo 

global de energia, a representação teórica mais próxima do seu estado natural (NETO, 2015). 

 

Figura 2 – Arquivos de entrada e otimização geométrica 
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3. Resultados/Discussões 

Deste modo, foram encontrados os valores da energia dos orbitais ocupados e 

desocupados do agrotóxico. Esse resultado foi visualizado no Chemcraft 1.6 onde se 

localizam os orbitais moleculares do acefato e as regiões mais tendenciosas a receber elétrons 

e a energia do LUMO (Figura 3). 

 

Figura 3 – LUMO do acefato 

 

Ao analisar a energia do menor orbital molecular desocupado (LUMO), é possível 

inferir sobre as condições das reações químicas. Sendo essa energia um indicador da 

eletroafinidade da molécula. Sabe-se que quanto mais baixo for a energia do LUMO maior 

será a tendência em receber elétrons (BEDOR, 2008). 

 

Gráfico 1 – Eletroafinidade de diferentes substâncias 
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No gráfico 1, estão relacionados alguns valores de Eletroafinidade de substâncias 

antioxidantes (Resveratrol e AAS), carcinogênicas (Aflatoxina B1 e Benzopireno), não-

carcinogênicas (Água e Etanol) e agrotóxicos (Tetraconazol, Ciproconazol e Triadimenol) que 

estão disponíveis na literatura (BEZERRA, A. G. et al., 2013),com o Acefato calculado nesse 

trabalho (-0,005eV). 

É possível verificar um distanciamento entre o acefato e as substâncias antioxidantes e 

não-carcinogênicas. No mesmo resultado, verifica-se uma proximidade entre o acefato e 

materiais carcinogênicos em relação à eletroafinidade dessas substâncias. 

 

4. Considerações Finais 

O acefato é um agrotóxico muito relevante sobretudo pela quantidade em que é 

consumido. Nesse sentido, são necessários estudos que auxiliem na compreensão dos seus 

efeitos sobre organismos e meio ambiente. E nesse trabalho, foi obtida uma propriedade que 

pode integrar estudos ligados à reatividade química desses agrotóxicos. 

Metodologias com esse enfoque servem tanto para análises que visam a potencializar o 

efeito pesticida da substância, como para elucidar as consequências geradas por meio de 

intoxicações. 
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1. Introdução 

A farinha de mandioca é um produto bastante apreciado pela população das regiões 

norte e nordeste devido às suas características sensoriais, nutricionais e econômicas. A farinha 

é um alimento rico em carboidratos e fibras, contendo pouca quantidade de proteína, cálcio, 

fósforo, sódio e potássio em sua composição (SANTOS; RODRIGUES; RIBEIRO, 2015).  

A produção da farinha tem sido desenvolvida principalmente por agricultores 

familiares, onde a comercialização desse produto torna-se importante fonte de renda, por 

vezes a principal, além de incorporar o conhecimento tradicional associado, considerando 

além dos aspectos econômicos, mas também os costumes e as tradições das populações locais 

(ÁLVARES et al., 2013; ÁLVARES; SOUZA, 2017). 

A transformação das raízes de mandioca em farinha ainda é bastante tradicional na 

região amazônica, sendo realizada em pequenos estabelecimentos artesanais rurais 

denominados de casas de farinha, com baixo nível tecnológico e utilização de equipamentos 

rústicos (BEZERRA, 2011). 

Todavia, são verificados vários problemas durante o processo de fabricação da farinha 

de mandioca. Chisté e colaboradores (2007) em sua pesquisa relatam que a produção da 

farinha, em sua maioria, ocorre em estabelecimentos precários, sem infraestrutura adequada e 

condições higiênicas sanitárias insatisfatórias, além da falta de padronização do produto, fato 

que dificulta a sua comercialização para outros estados do país, bem como o transporte e a 

comercialização realizados de forma inadequada, expondo o alimento a diversas fontes de 

contaminação. 
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Assim, visando aprimorar a produção da farinha de mandioca para garantir a 

qualidade, conformidade e segurança desse produto destinado a alimentação humana, indica-

se a implantação das Boas Práticas de Fabricação (BPF) durante o processo produtivo. Essa 

ferramenta é composta por procedimentos higiênicos sanitários e operacionais que devem ser 

aplicados em todo o fluxo da produção, englobando desde a obtenção das matérias-primas e 

embalagens até a distribuição do produto final (NASCIMENTO, 2016). 

Nesse sentido, destaca-se a importância da orientação técnica a esses produtores de 

farinha de mandioca para mostrar os benefícios que a implementação das BPF proporciona à 

fabricação dos alimentos como a segurança microbiológica do produto, aumento da 

produtividade em decorrência de uma melhor gestão do ambiente de trabalho e melhoria na 

renda devido a possibilidade de acesso a novos mercados como os institucionais. 

Tendo em vista o que foi apresentado, o objetivo desse trabalho foi realizar visitas 

técnicas nas casas de farinha localizadas na Agrovila Nazaré e região circunvizinha para 

conhecer as condições de processamento da farinha de mandioca e identificar se há interesse 

por parte dos produtores em aprender sobre as Boas Práticas de Fabricação para aplicar no 

processo produtivo da farinha de mandioca. 

 

2. Metodologia 

A pesquisa foi desenvolvida na Agrovila Nazaré e região circunvizinha as quais fazem 

parte do município de Castanhal no estado do Pará. A cidade de Castanhal faz parte do 

nordeste paraense e está 68 km distante da capital do estado, Belém. A agrovila é reconhecida 

como importante produtora de mandioca e seus subprodutos, tendo a farinha de mandioca o 

maior destaque. Esses produtos são comercializados na região do município castanhalense. 

A pesquisa em questão possui abordagem qualitativa, natureza aplicada e caráter 

exploratório. Para obtenção dos dados necessários ao desenvolvimento do estudo, foi 

realizado uma pesquisa de campo objetivando a coleta de informações junto aos pequenos 

produtores para adquirir o conhecimento direto da realidade a qual estão inseridos, conforme 

orientações de Silveira e Córdova (2009).Para a coleta de dados foi realizada uma visita 

técnica nas casas de farinha utilizando como ferramentas a observação não-participativa 

associada a entrevista não-estruturada.  

Durante a visita técnica foi realizado o acompanhamento da produção da farinha de 

mandioca no estabelecimento para observar as técnicas utilizadas durante a rotina laboral. As 

observações realizadas foram comparadas com as diretrizes estipuladas para a produção de 

alimentos na Resolução da Diretoria Colegiada nº 275/2002 (BRASIL, 2002). Em seguida, foi 
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realizada uma conversa informal com o agricultor familiar dono da casa de farinha para 

verificar o seu interesse em conhecer e implementar as Boas Práticas de Fabricação em seu 

empreendimento.  

 

3. Resultados e Discussões 

Durante as visitas técnicas realizadas nas casas de farinha foi possível observar a 

precariedade das instalações de processamento. Constatou-se a falta de piso, assim como de 

janelas e divisórias, ausência de lavatórios na área de produção e instalações sanitárias para os 

manipuladores. Verificou-se também que a higiene das instalações é insatisfatória fato que 

pode comprometer a qualidade e segurança do produto final, cabendo destacar também o 

incorreto manejo dos resíduos oriundos do processamento da mandioca, uma vez que são 

despejados sem qualquer tratamento no meio ambiente. Em seu estudo Santos, Rodrigues e 

Ribeiro (2015) também constataram que as condições dos estabelecimentos produtores de 

farinha visitados precisavam de melhorias para estarem conformes com o exigido pelos 

órgãos fiscalizadores. 

Os utensílios utilizados durante a fabricação da farinha são de material inadequado a 

produção de alimentos uma vez que possibilita a sua retenção e impede e/ou dificulta o 

processo de higienização. Os equipamentos utilizados apesar de serem de material inoxidável, 

apresentaram a higiene deficiente, fato que pode promover a proliferação bacteriana. 

Corroborando com o observado por Santos (2017) que relatou as precárias condições de 

limpeza dos equipamentos e utensílios utilizados nas casas de farinha visitadas, além da 

necessidade de substituição já que alguns se encontravam danificados ou obsoletos. 

No que se refere aos manipuladores, foi observado que não fazem o uso de 

equipamentos de proteção individual como toucas, máscaras e aventais. Durante a visita 

foram constatados alguns hábitos pessoais que podem comprometer a qualidade do alimento 

produzido, como a presença frequente de conversas paralelas durante a produção. Nas 

unidades de produção de farinha de mandioca em que visitou, Santos (2017) verificou que os 

manipuladores não utilizavam os equipamentos de proteção individual e não praticavam 

hábitos higiênicos adequados. 

Em relação a produção e transporte do alimento, ao analisar o fluxo de produção das 

casas de farinha visitadas, foi constatado que havia cruzamento nas etapas de processamento, 

indicando possibilidade de contaminação cruzada e, portanto, comprometimento da qualidade 

do produto fabricado. Oliveira (2008) em todas as casas de farinha estudadas constatou um 

fluxo de produção inadequado. 
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E, por fim, no que se refere a documentação, os estabelecimentos visitados não 

possuíam o manual de Boas Práticas de Fabricação de alimentos assim como observado por 

Oliveira (2008) nas casas de farinha em que fez seu estudo. 

Ao conversar com os agricultores produtores de farinha para saber de seu interesse em 

conhecer e implantar às BPF em seu estabelecimento, eles relataram que haviam procurado os 

órgãos competentes para mais informações. No entanto, devido as inúmeras adequações que 

devem ser cumpridas para legalizar o estabelecimento e registrar o seu produto, aliada a 

ausência de recursos financeiros para isso, fizeram com que desistissem e mantivessem a sua 

forma de produzir.  

 

4. Considerações Finais 

Os estabelecimentos produtores de farinha de mandioca da região em estudo, 

apresentam condições precárias de infraestrutura, e, portanto, necessitam de muitas melhorias 

estruturais e nas práticas de manipulação de alimentos adotadas durante o processamento.  

Em vista disso, verifica-se a necessidade de realizar trabalhos de orientação técnica 

com os produtores, promovendo cursos de capacitação em Boas Práticas de Fabricação de 

alimentos, ressaltando a sua importância e os benefícios que promovem quando 

implementadas, destacando, principalmente, a garantia de um alimento de qualidade e seguro 

ao consumo. 
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Área Temática III: Engenharia de Alimentos, Tecnologias Agroalimentares e Sistemas Agroindustriais 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

O abacaxi (Ananas comosus (L.)) é uma fruta tropical sendo muito cultivada no país. 

Ele destaca-se por suas características e é muito consumida e apreciada em todo mundo, 

devido ao seu sabor refrescante e ácido, mas também por suas qualidades nutricionais, pois a 

fruta apresenta uma boa fonte de carboidratos, sais minerais e vitaminas. Além disso, o 

abacaxi é consumido tanto ao natural quanto na forma de produtos industrializados (MEDINA 

et al., 1978).  

Segundo dados do IBGE (2004), o Brasil é o segundo maior produtor do mundo de 

abacaxizeiro, alcançando uma produção de 1.556.807 toneladas de frutos em 2013, com 

rendimento de 26.199 frutos/ha. Os maiores estados produtores são a Paraíba, Pará e Minas 

Gerais. Entre as cultivares produzidas no Brasil, as mais comumente encontradas são a 

Cayenne (Smooth Cayenne), Boituva (amarelo comum) e Pérola (Pernambuco) (GRANADA 

et al, 2004). 

A polpa de abacaxi é rica em fibras e resíduos sólidos de um material bastante 

resistente (pectina e celulose), onde recomenda-se remover esse material para que haja um 

produto mais homogêneo (VENTURINI FILHO, 2001). Seu processamento na forma de 

polpas é uma atividade agroindustrial muito importante, visto que, agrega valor econômico à 

fruta, evitando desperdícios e minimizando perdas que podem ocorrer durante a 
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comercialização do produto in natura, além de possibilitar ao produtor uma alternativa na 

utilização das frutas (BRASIL, 2006). 

Diante do exposto, é de fundamental importância a realização de pesquisas que 

avaliem a qualidade das polpas de frutas comercializadas com a intuito de verificar a 

adequação das mesmas as exigências da legislação e do consumidor. Neste contexto, o 

objetivo dessa pesquisa foi avaliar as características físico-química da polpa de abacaxi 

congelada comercializada no município de Paragominas-PA e verificar se estão de acordo 

com as exigências da legislação pertinente. 

 

2. Metodologia 

Foram obtidas 3 amostras de polpas congeladas de abacaxi em diferentes pontos de 

vendas nas feiras do município de Paragominas no Pará,  e levadas para o laboratório de 

química da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), onde foram realizadas análises 

físico-químicas de: pH, através da leitura direta em pHmetro previamente calibrado com 

tampão pH 7 e 4; acidez total titulável (ATT), foi feita através da titulação de uma solução 

aquosa da polpa do maracujá, usando como titulante uma solução de hidróxido de sódio 

(NaOH) 0,1 mol/L como, e os resultados foram expressos em percentagem de ácido cítrico; a 

análise do teor dos sólidos solúveis totais (SST) foi feita com o emprego de um refratômetro 

portátil e relação dos valores de ºbrix; o teor de umidade foi feita pelo método gravimétrico, 

onde pesou-se 5 g de polpa em cadinho de porcelana previamente aferido, sendo o conjunto 

cadinho mais polpa levado a estufa a 105º C, até eliminação completa da umidade; o teor de 

cinzas foi avaliado colocando-se o cadinho remanescente da determinação de umidade em 

mufla a 600°C e após 6 horas o cadinho foi retirado e pesado. As análises foram feitas em 

triplicatas seguindo metodologias estabelecidas pelas normas analíticas do Instituto Adolfo 

Lutz (2008). Os dados resultantes da caracterização físico-química foram submetidos à 

análise de Média e desvio padrão. 

 

3. Resultados/Discussões 

Nas Tabelas 1 são apresentados os resultados das análises físico-químicas realizadas 

nas amostras comerciais da polpa de abacaxi. 

 
 

 

 

 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1717 

Tabela 1. Médias dos Parâmetros físico-químicos de amostras da polpa de abacaxi da região de Paragominas, 

Pará. 

 

 
Média ± desvio padrão. 

 

Os valores de pH obtidos para as amostras da polpa de abacaxi variaram de 3,87 a 3,98 

(Tabela 1). Vale ressaltar, que a legislação não menciona valores máximos ou mínimos 

quanto a este atributo. No entanto, estes valores estão próximos aos encontrados por Sarzi & 

Durigan (2002) de 3,80 e 3,75 e também Gorgatti Netto et al. (1996), com valores entre 3,7 e 

3,9. 

Os teores de acidez total titulável encontrados neste trabalho (Tabela 1) variaram de 

0,58 a 0,68 g/100 g,  superiores ao mínimo estabelecido em lei (BRASIL, 2006), que é de 

0,30 g/100 g, no entanto inferior aos valores encontrados por  por Caldas et al. (2010) 0,96 

g/100 g e por Thé et al. (2010) de 1,05 g/100 g. De acordo com Júnior et al. (2005), valores de 

acidez elevados são importantes para a agroindústria, visto que, não há necessidade da adição 

de ácido cítrico para a conservação da polpa, forma utilizada para tornar o meio impróprio ao 

desenvolvimento de microrganismos. 

Nas polpas de abacaxi congeladas os teores de sólidos solúveis totais variaram de 

12,27 a 14,07 °Brix (Tabela 1) superiores ao mínimo estabelecido em lei (BRASIL, 2006), 

que é de 11 º Brix, e esses teores estão semelhantes aos valores de Berilli et al. (2011) e Viana 

et al. (2013) que obtiveram valores de 13,07 e 12,33 º Brix  respectivamente. 

Os resultados da determinação de umidade observados nas amostras de abacaxi 

analisadas encontram-se na faixa de 81,50 a 86,13 % (Tabela 1) e esses valores estão 

inferiores da média encontrada por Thé et al. (2010) que foi de 87,38%, e proximos aos 

valores constantes na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos - TACO (2011), à qual 

descreve que esse produto possui 86,3 (%) de umidade.  
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Os teores de cinzas das polpas de maracujá variaram entre 1,68 a 1,88 % e tais valores 

estão acima dos de Lemos (2010) que encontrou um teor de cinzas de 0,36%. Cabe destacar 

que as cinzas em alimentos têm relação com a quantidade de substâncias minerais presentes 

nos alimentos, devido às perdas por volatização ou mesmo pela reação entre os componentes. 

(CHAVES et al., 2004). 

 

4. Considerações Finais 

As polpas de abacaxi congeladas apresentaram parâmetros físico-químicos em 

concordância com a literatura consultada com a exceção das cinzas e umidade. Além disso, os 

valores encontrados nesta pesquisa para acidez, SST e umidade, exceto a amostra A, 

encontram-se dentro dos níveis estipulados pelo Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ) para 

polpas de abacaxi. 
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Área Temática III: Engenharia de Alimentos, Tecnologias Agroalimentares e Sistemas Agroindustriais 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

A segurança alimentar visa garantir um alimento seguro, livre de perigos físicos, 

biológicos e químicos, ou seja, que não causa danos à saúde do consumidor. Ela é um fator 

que, quando não se é levada em consideração, se torna um desafio nos tempos atuais, 

principalmente pelo enquadramento populacional no mercado atual, que provocou uma 

procura maior por serviços de alimentação como restaurantes e outros (VALENTE; PASSOS, 

2004; POERNER et al., 2009). Com isso, a população brasileira vem procurando alimentos 

mais seguros e para o seu consumo, evitando as chamadas Doenças de Origem Alimentar 

(DTA‟s), que são associadas a uma má manipulação ou no preparo, ou na conservação e 

distribuição inapropriada desses alimentos que irão ser consumidos (FEIJÓ; FERNANDES; 

SOUZA, 2014; OLIVEIRA et al., 2010). 

As responsabilidades do fornecimento de um alimento seguro, depende desde os 

produtores rurais, até as pessoas que preparam os alimentos, desde restaurantes, até a nossa 

própria casa, tendo em vista instalações, o local de preparo e as condições do manipulador 

(VILARTA, 2007). 
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Poerner et al. (2009) diz que há fatores importantes a serem considerados na produção 

de um alimento seguro e de qualidade. Os fatores citados pelo autor são as condições 

higiênicas do ambiente do trabalho, as técnicas de manipulação dos alimentos, a saúde dos 

funcionários, a qualidade da matéria-prima e a arquitetura dos equipamentos e das instalações 

do local. 

Com a necessidade e o comprometimento de garantir a um alimento seguro para todos, 

a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), propôs por meio da Resolução da 

Diretoria Colegiada – RDC n. º 275, de 21 de outubro de 2002, o Regulamento Técnico de 

Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos 

Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de 

Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos (BRASIL, 

2002). 

Ao reconhecer os riscos que as doenças de origem alimentar oferecem à saúde e a 

importância da segurança alimentar para o bem-estar da população, o presente trabalho teve 

como objetivo analisar as condições higiênico-sanitárias dos restaurantes comerciais da 

cidade de Soure, Pará, através da aplicação de um check-list. 

 

2. Metodologia 

O estudo envolve aspectos higiênico-sanitárias de três restaurantes devidamente 

cadastrados na Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Soure (Latitude: -0.667395, 

Longitude: -48.5075 0° 40′ 3″ Sul, 48° 30′ 27″ Oeste). Os restaurantes do município de Soure 

foram avaliados em dias aleatórios nos turnos da manhã e da tarde, sendo estas avaliações 

previamente marcadas com o responsável técnico ou administrativo. Para os critérios de 

escolha dos restaurantes, foram utilizados fatores como a popularidade e movimento de 

clientes dos mesmos. Os dados para o preenchimento do check-list foram coletados através de 

observações diretas dos locais e perguntas/indagações com os funcionários e responsáveis. Os 

restaurantes foram identificados pela numeração de 1 a 3. O check-list se trata uma avaliação 

de Qualidade e Higiene-Sanitária pautado no Anexo II da RDC n. º 275, de 21 de outubro de 

2002 da ANVISA, sendo constituído de 164 itens avaliativos, que estão divididos em 5 

blocos, sendo o bloco 1 (Edificação e instalações) com um número de 75 itens avaliativos; o 

bloco 2 (Equipamentos, móveis e utensílios) com 17 itens; bloco 3 (Manipuladores) com 14 

itens; bloco 4 (Preparo, exposição e transporte do alimento preparado) com 32 itens e bloco 5 

(Documentação) com 26.  
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Haviam três tipos de respostas para os, sendo as opções dos itens “sim", “não” e “não 

se aplica”. Os itens cujo as respostas foram “não se aplica” não foram percentualmente 

avaliados. Os itens coletados foram transcritos em planilhas do Microsoft Office Excel 2016 

para as suas análises. 

 

3. Resultados/Discussões 

De acordo com a resolução n° 275 (Brasil, 2002) pode-se dividir os restaurantes em 

três grupos, o grupo I (76 a 100% de adequações), grupo II (51 a 75% de adequações) e grupo 

III (0 a 50% de adequações). 

É possível observar na Figura 1 que os três restaurantes se encaixam no grupo II, mas 

destaca-se o restaurante 1 que obteve a menor média percentual de adequações em relação ao 

bloco 1, devido aos fatos de que o teto e as paredes, eram de material de difícil higienização e 

impróprio para o uso em estabelecimentos de produção alimentícia, como descreve a portaria 

n. º 326, de 30 de julho de 1997, “O desenho deve ser tal que permita uma limpeza adequada e 

permita a devida inspeção quanto a garantia da qualidade higiênico-sanitária do alimento.” 

(BRASIL, 1997). 

Figura 1 - Porcentagem média de adequação e inadequações de acordo com a RDC nº 

275 

 

 

A respeito do bloco 2, os restaurantes 1 e 3, obtiveram um percentual de 65% de 

conformidade, já o restaurante 2, 61%, entrando os três no grupo II. Costa et al. (2010), ao 

avaliarem a utilização das boas práticas de confecção através em restaurantes de Goiânia, 

Goiás, identificaram que a grande parte dos restaurantes, se encontravam no Grupo III, 
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referente a este mesmo bloco, e uma menor parte no Grupo II, refletindo que em cidades mais 

urbanas, os restaurantes tendem a serem melhores em relação a equipamentos e móveis. 

Os resultados do bloco 3 se devem a falta de treinamento dos manipuladores dos 

alimentos, onde pode-se observar durante as avaliações, que os mesmos não usavam uniforme 

adequado, e ainda se observou manipuladores com algum tipo de enfermidade, que ainda 

estavam no processo de manipulação dos alimentos, sem o uso devido de EPI algum. 

Barros et al. (2019) ressalta que “a utilização completa dos EPIs na área de produção e 

a presença de registro de saúde dos funcionários são fundamentais para redução dos riscos de 

contaminação nos alimentos por meio dos manipuladores”.  

Se tratando do quesito produção e transporte do alimento, destaca-se os restaurantes 1 

e 2 quando ao armazenamento das matérias-primas, onde as mesmas eram expostas a 

temperatura ambiente, em locais impróprios, encostados nas paredes dos estabelecimentos, e 

próximo a um produto de controle de pragas, que é um fator importantíssimo para a segurança 

alimentar, visto que a presença de pragas (vivas ou não) apresenta um grande risco de 

transmissão de doença. 

Em relação as documentações, dos três restaurantes avaliados, apenas o restaurante 3 

possuía um Manual de Boas Práticas, porém, com a ausência de Procedimentos Operacionais 

Padronizados (POP‟s), se fazendo assim, necessária uma reavaliação do manual deste 

restaurante, e a criação de manuais para os restaurantes 1 e 2.O Manual de Boas Práticas é de 

vital importância para um estabelecimento de serviço de alimentação, visto que ele é um 

documento que possui descrições de procedimentos ao que se refere às Boas Práticas de 

Fabricação realizadas nesses estabelecimentos (TAGLIAPIETRA; PERES, 2020).  

 

4. Considerações Finais 

Verificou-se que a maioria dos restaurantes em estudo apresentaram condições de 

higiene não tão satisfatórias e não entrando no grupo I da RDC n° 275, devendo-se ter o 

aperfeiçoamento e modificações de diversos processos dos estabelecimentos para garantir um 

alimento mais seguro para a saúde humana, e que cumpra todos os critérios para uma boa 

segurança alimentar. Um caminho a se seguir seria a adoção das boas práticas para melhorar a 

qualidade das refeições produzidas pelo restaurante. 
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Área Temática III: Engenharia de Alimentos, Tecnologias Agroalimentares e Sistemas Agroindustriais 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

A avicultura de corte é uma atividade pecuária em franco crescimento em todas as 

regiões do Brasil. Segundo dados do IBGE, no 1º trimestre de 2020, foram abatidas 1,51 

bilhão de frangos, representando aumento de 5% em relação ao mesmo período de 2019, fruto 

de investimentos em melhoramento genético, utilização de instalações e equipamentos que 

proporcionam conforto e ambiência aos animais, aliados a práticas de manejo nutricionais e 

sanitários que culminam na criação de aves ultra precoces que são abatidas em torno de 45 

dias de vida. Na região norte, apesar da demanda crescente, esse modelo de criação encontra 

algumas dificuldades para acompanhar esta expansão devido principalmente à ocorrência de 

problemas de ordem sanitária. 

Alphitobius diaperinus (Panzer), popularmente chamado de “cascudinho” ou “lesser 

mearlworm”, é um besouro cosmopolita da família Tenebrionida e originário do continente 

africano (Silva et al., 2007). Observado frequentemente infestando grãos armazenados com 

problemas de excesso de umidade (Safrit & Axtell, 1984), encontrou em sistemas de 

confinamento de aves um hábitat ideal para sua multiplicação, tornando-se um problema 

sanitário e econômico de escala mundial (Silva et al., 2007; Japp et al., 2010). 

A ausência ou inconformidades na execução do vazio sanitário entre lotes aliados ao 

excesso de umidade da cama propiciam um ambiente adequado para a permanência e 

multiplicação dos cascudinhos, elevando o estresse das aves, desencadeando desuniformidade 

nos animais alojados e elevação das taxas de mortalidade, uma vez que podem carrear 

diversos patógenos causadores de doenças (Segabinazi et al., 2005; Vittori et al., 2007). 
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Inevitavelmente, as larvas ou besouros adultos são consumidos pelas aves em todas as fases 

de seu desenvolvimento sendo necessárias medidas de controle efetivas que diminuam ou 

eliminem a infestação dentro das granjas. 

O controle convencional dessa praga é realizado por meio do uso de inseticidas 

químicos à base de piretróides, organofosforados, clorados, carbamatos, lactonas 

macrocíclicas e ácido bórico (Souza et al, 2009; Alves et al., 2010). Porém, estes apresentam 

desvantagens, como a seleção de populações de insetos resistentes, contaminação do meio 

ambiente e presença de resíduos nas aves. Alternativamente, há relatos de experimentos 

empregando métodos de controle microbianos (Alves et al., 2005; Japp et al., 2010). 

A ocorrência de Alphitobius diaperinus, foi descrita em diferentes regiões do Brasil 

(Segabinazi et al., 2005; Vittori et al., 2007; Alves et al., 2010; Gazoni et al., 2012; Alencar et 

al., 2016). Embora esses besouros sejam conhecidos pelos avicultores da região norte, não há 

estudos que relatem sua ocorrência e impactos econômicos e sanitários nas criações de aves 

de corte. Assim, o objetivo deste trabalho é descrever a ocorrência do besouro cascudinho em 

galpões aviários da região nordeste do estado do Pará e as principais medidas de controle 

empregadas para evitar a infestação em ambientes aviários em sistema intensivo industrial. 

 

2. Metodologia 

Entre os meses de setembro e novembro de 2020, foram realizadas visitas em cinco 

propriedades rurais que executam exclusivamente a criação de aves de corte em sistema 

intensivo industrial, contendo entre 1 e 3 galpões de criação, localizadas nos municípios de 

Castanhal, Santa Isabel, Terra Alta e Inhangapi, região nordeste do estado do Pará. Durante as 

visitas foi aplicado questionário epidemiológico para obtenção de dados relacionados à 

execução de práticas de manejo sanitário e realizada vistoria nas instalações destinadas a 

criação dos animais. Especificamente na cama dos aviários, houve inspeção visual e colheita 

de amostras de cama em diferentes pontos do galpão para identificar a presença de besouros. 

Amostras contendo até 10 besouros adultos foram coletados em sacos plásticos e 

posteriormente colocados em recipiente estéreo, tipo Falcon, contendo solução de álcool 70%, 

transportados e remetidos ao Laboratório de Parasitologia Veterinária da Universidade 

Federal do Pará, Instituto de Medicina Veterinária, para identificação e classificação. Os 

detalhes das estruturas morfológicas dos besouros foram fotografados em lupa para 

identificação e sexagem, conforme descrito por Chernaki & Almeida, 2001. 
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3. Resultados e Discussões 

Em todos os galpões das cinco propriedades visitadas foi observada intensa infestação 

pelos cascudinhos na cama das aves durante as fases de cria, recria e terminação. Os besouros 

foram identificados como Alphitobius diaperinus, morfologicamente apresentaram o corpo 

ovalado, tegumento marrom escuro, em alguns exemplares quase negro, brilhante, 

comprimento médio de 6,0 mm e largura média de 2.8mm. A cabeça era de tipo prognata, 

subquadrangular, encaixada no protórax, quase até a altura dos olhos. Os olhos estavam 

separados por uma distância superior que três vezes a sua largura. As antenas eram compostas 

por 11 artículos, com os últimos setes mais dilatados. O processo prosternal é evidente, 

alongado com o ápice com formato de seta. No abdome eram observáveis cinco esternos. O 

sexo era determinado pela visualização dos esporões localizados no ápice das tíbias dos três 

pares de pernas, sendo que nas pernas médias e posteriores esses esporões eram curvos nos 

machos e retos nas fêmeas. Foi possível observar o extremo distal dos genitais masculino e 

feminino (Chernaki & Almeida, 2001). 

Em três das propriedades estudadas a principal medida adotada pelos criadores no 

controle do cascudinho foi a utilização de inseticida químico à base de Cipermetrina associada 

a Dimetilftalato e Benzoato de benzila, no período de vazio sanitário, enquanto que nas outras 

duas propriedades não eram utilizados inseticidas. Em quatro propriedades a cama das aves 

era trocada a cada ciclo de produção e em apenas uma propriedade foi relatado que a troca do 

material da cama ocorria somente a cada intervalo de 12 a 36 meses, realizando-se a 

desinfecção rigorosa da cama e das instalações com cal virgem uso de vassoura de fogo 

seguida de compostagem da cama. 

Em todas as propriedades visitadas, a ocorrência de Alphitobius diaperinus é motivo 

de preocupação por parte dos avicultores, porém sua importância como veiculador de 

patógenos não é conhecida na região. Este inseto atua como reservatório de patógenos como 

Eimeria, Escherichia, Salmonella, Bacillus, Streptococcus, Aspergillus, vírus causadores das 

doenças de Marek, Gumboro e Newcastle (Safrit e Axtell, 1984), e é considerado hospedeiro 

intermediário de cestódeos parasitos de aves (Arends, 1987). Segabinazi et al. (2005), 

isolaram 14 espécies de bactérias da família Enterobacteriaceae das superfícies externa e 

interna do cascudinho. Vittori et al. (2007) encontraram contagens significativas de 

Clostridium perfringens em Alphitobius diaperinus provenientes de galpões avícolas do 

interior paulista. 

Além da relação com os patógenos, os cascudinhos podem provocar danos nas 

instalações avícolas, pois, na fase larval, escavam túneis no material isolante para 
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empuparem, destruindo a proteção usada para isolamento térmico dos galpões (Japp et al., 

2010). 

A utilização de inseticidas a base de cipermetrina foi a única medida de controle 

efetiva para a diminuição da infestação nos galpões, sendo que as doses utilizadas e as 

frequências de administração não foram relatadas. Alves et al. (2010) avaliaram a eficiência 

de um inseticida à base de cipermetrina, clorpirifós e citronela, no controle do cascudinho dos 

aviários, observando 100% de mortalidade dos cascudos em laboratório e redução da 

população do aviário em 76%. Granjeiro et al. (2016), também utilizaram com eficiência 

cipermetrina e clorpirifós no controle dos coleópteros. Um fator importante é a necessidade de 

revolver a cama após a pulverização do produto a fim de que sua ação se manifeste em todo o 

volume da cama (Matias, 1992). Souza et al. (2009), utilizou o Spinosad contra Alphitobius 

diaperinus apresentando eficácia de 100% contra larvas, demonstrando ser uma alternativa 

eficaz para o controle deste coleóptero em aviários. Alves et al. (2005), avaliaram a 

patogenicidade de nematoides entomopatogênicos da família Steinernematidae contra larvas e 

adultos do cascudinho, demonstrando potencial de uso no controle biológico do besouro. 

 

4. Conclusões 

Alphitobius diaperinus ocorre em todas as propriedades deste estudo. O contato direto 

do inseto com a cama das aves, com a alimentação e com aves mortas, faz deste besouro um 

potencial veiculador de diversos patógenos. 

As medidas de controle utilizadas pelos avicultores para eliminação do cascudinho são 

insuficientes para diminuir a infestação nos aviários da região nordeste do estado do Pará.  
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Área Temática III: Engenharia de Alimentos, Tecnologias Agroalimentares e Sistemas Agroindustriais 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

As lipases, também denominadas triaciglicerol acilhidrolases, são responsáveis por 

catalisar diferentes reações (BARROS et al, 2010). Em meio aquoso, as lipases catalisam 

reações hidrólise de ligações ésteres carboxílicos em lipídeos, a qual consiste no rompimento 

da ligação éster, produzindo glicerol e ácidos graxos, assim como são capazes de catalisar a 

reação reversa em condições microaquosas (HASAN; SHAH; HAMEED, 2006). Dessa 

forma, ressalta-se a importância da utilização de lipases em diversas indústrias, tais quais: 

detergentes, cosméticos, agroquímicos, medicamentos, têxteis, papel, biodiesel e, também, no 

tratamento de efluentes (JAEGER; REETZ, 1998; HOUDE; KADEMI; LEBLANC, 2004). 

As lipases podem ser de origem vegetal, animal ou microbiana, sendo que as de 

origem vegetal possuem vantagens, como facilidade de obtenção e abundância de matérias 

primas (BARROS et al., 2010). Segundo a Embrapa, estima-se que nos 5 milhões de km
2
 

correspondentes aos 9 estados brasileiros pertencentes ao bioma Amazônico (AC, AP, AM, 

PA, RO, RR, TO, MT e MA) hajam cerca de 30 mil espécies de plantas. Neste cenário 

encontra-se o Noni (Morinda citrifolia L.) da família Rubiaceae, que é uma espécie que se 

adapta muito bem em regiões litorâneas. Seus frutos são ovais, possuem muitas sementes, um 

forte odor e sabor bem característico (SOUZA et al, 2009), além de uma polpa carnuda e 
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amarga de coloração esbranquiçada. A árvore de Noni começa a produzir frutos com, 

aproximadamente, um ano de cultivo, após isso, sua atividade produtiva se torna ininterrupta, 

produzindo durante o ano inteiro (CHAN-BLANCO et al, 2006).  

Atualmente, as lipases vegetais são pouco utilizadas em escala comercial devido à 

falta de fontes viáveis, economicamente (DELGADO, 2014). A análise de cada fração de 

subprodutos possibilita a obtenção do potencial individual, tendo em vista que utilizar apenas 

a parte do fruto com maior atividade enzimática é mais rentável para a produção em larga 

escala, em comparação ao uso do fruto inteiro (DELGADO, 2014). 

Até a presente data não há registros de estudo acerca da atividade lipolítica na fruta 

noni. Em vista disso, esse trabalho tem o intuito de investigar a possível presença de atividade 

lipásica na polpa e nas sementes do Noni, separadamente, e o melhor tempo de processamento 

do extrato bruto enzimático, frente ao substrato óleo de soja, desta maneira, contribuindo para 

a obtenção de lipases a baixo custo em condições adequadas, sendo de pH 7 e temperatura 25 

ºC.  

 

2. Metodologia 

Os extratos enzimáticos brutos foram feitos a partir da polpa e sementes do fruto da 

planta Noni, adquirido in natura em área de floresta da grande Belém-PA. Foi adicionado a 

saco plástico e levado ao Laboratório de Química da Universidade do Estado do Pará 

(UEPA). Lavou-se os frutos com água, sabão e água destilada. Após a secagem ao ambiente, 

com auxílio de uma lâmina, cortou-se os frutos. Logo em seguida, preparou-se os extratos 

enzimáticos brutos de cada fração, separadamente, utilizando-se 20g de cada fração 

homogeneizados em 100 mL de tampão fosfato 0,05 M, por 10 minutos (processo de extração 

enzimática). 

 Adotou-se metodologia descrita por Lopes et al (2011) com adaptações. Em 

erlenmeyers de 50 mL, adicionou-se 2 mL de tampão fosfato 0,05 M, 5 mL de óleo de soja 

(substrato), 1 mL de glicerina (agente emulsificante) e 2 mL de extrato. Posteriormente, 

adicionou-se duas gotas de fenolftaleína em cada amostra (analisadas em triplicata) e efetuou-

se a titulação com solução de NaOH 0,1 M. Compreende-se que a quantidade gasta de 

solução de hidróxido de sódio reagiu com os ácidos carboxílicos de cadeia longa, proveniente 

da hidrólise enzimática do substrato, produto da reação. Foram analisadas três amostras em 

branco, com o objetivo de desconsiderar a acidez das frações da fruta e substrato.  

As análises em branco consistiram em emulsão (tampão, extrato, emulsificante e 

substrato), tituladas com base em tempo zero. Atividade lipásica é definida como quantidade 
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de lipases necessárias para liberar 1 micro mol de ácido graxo, por minuto. O cálculo de 

atividade lipolítica relativa foi realizado segundo a fórmula utilizada por Setuval (2016). Os 

dados foram expressos em gráfico, utilizando o software Microsoft Excel 2019. 

 

3. Resultados/Discussões 

Os resultados mostraram que o extrato enzimático bruto das sementes do fruto da 

planta Noni apresenta atividade lipolítica máxima de 5,7 U/mL, como pode ser observado no 

gráfico 1, e o extrato enzimático de sua polpa apresenta atividade igual ou inferior a 1 U/mL, 

como exposto no gráfico 2.  

 
Gráfico 1. Atividade lipolítica (U/mL) versus tempo (minutos). 

 

 
Gráfico 2. Atividade lipolítica (U/mL) versus tempo (minutos). 
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O processamento da reação foi acompanhado em um intervalo de tempo entre 5 e 15 

minutos. Os melhores resultados foram referentes às sementes do fruto da planta Noni, que 

apresentaram atividade lipolítica de 5,7 U/mL nos primeiros 5 minutos de análises, e que 

decaiu para 2,66 U/mL no final de 15 minutos, em contrapartida, a polpa do fruto apresentou 

baixa atividade lipolítica, registrada com no máximo 1 U/mL, nos primeiro 5 minutos de 

análises e, depois de 15 minutos, não foram observadas mais atividades lipolíticas, nas 

condições adotadas para o processo. 

Ao comparar os resultados obtidos na análise do extrato bruto das sementes do fruto 

da planta Noni com os resultados descritos por ROSA et al. (2019) na análise da polpa da 

carambola (Averrhoa Carambola L.), sob mesmas condições de temperatura, sendo 25 °C, e 

pH 7, observa-se que o noni apresentou melhor atividade lipásica nos tempos de 5 a 15 

minutos. Os resultados obtidos para as sementes fruto da planta Noni, também, foram maiores 

que os relatados por SILVA et al. (2014) na identificação de enzimas lipolíticas, em diferentes 

espécies de uvas, sob mesmas condições de temperatura e pH. Apesar do decaimento de 

atividade com o passar do tempo, nos primeiros 5 minutos as sementes do fruto da planta 

Noni apresentaram resultados consideráveis, esses resultados podem alterar caso haja 

mudanças nas condições de temperatura, pH, substrato e adição de sais. 

 

 

4. Considerações Finais 

Pela primeira vez, foram identificadas atividades lipolíticas relativas nos extratos 

brutos feitos a partir da polpa e sementes do fruto de noni (Morinda citrifolia L.), em 

condições de pH 7 e temperatura 25 °C, frente ao substrato de óleo de soja. Os resultados com 

desempenho máximo foram 5,7 U/mL e 1 U/mL em 5 minutos na emulsão para sementes e 

polpa, respectivamente, nos tempos posteriores, os resultados decaíram para ambos extratos. 

O resultado obtido para sementes em 5 minutos foi considerável e pode ser utilizado para 

aplicação industrial em processos de curto tempo. Contudo, estudos em diferentes condições 

de pH, temperatura, substratos e adições de sais podem ser realizados para variar os valores de 

atividades, uma vez que apresentam atividades nas diferentes frações do fruto. 
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Área Temática III: Engenharia de Alimentos, Tecnologias Agroalimentares e Sistemas Agroindustriais.  

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

Grande parte da flora tropical brasileira encontra-se presente na região amazônica, a 

qual detém grande importância na estabilidade ambiental do mundo, reconhecida 

nacionalmente como o maior bioma do Brasil (MMA). Espécies frutíferas nativas 

correspondem a um dos componentes da biodiversidade natural da Amazônia, tendo grande 

aceitação para o consumo in natura ou de forma industrializada (MMA, 2002). Ademais, 

alguns frutos não possuem um valor agregado, o que caracteriza uma biomassa acessível, para 

estudos e análises em pesquisas.    

Neste contexto, encontra-se o Bacuripari (Garcinia gardneriana - Planch & Triana 

Zappi), conhecido como Bacoparé ou “mangostão amarelo”, fruto que pertence à família 

Clusiaceae, podendo possuir de 15 a 25 cm de diâmetro e até 7 metros de altura, ocorrendo da 

Amazônia ao sul do país, com destaque em regiões da floresta pluvial (LORENZI, 2002). 

Apresenta propriedades antioxidantes (VERDI et al., 2004) e seus frutos são comestíveis 

(LORENZI et al., 2006). Por se tratar de um fruto, encontra-se em sua composição uma 

determinada quantidade de proteínas, que podem possuir enzimas como as Lipases. 

Lipases (triacilglicerol-acil hidrolases. EC 3.1.1.3) são responsáveis por catalisar a 

hidrólise e a síntese de triacilgliceróis (ésteres de glicerol e ácidos graxos com cadeia longa). 
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Sua diversidade de aplicações engloba sínteses orgânicas, hidrólise e alterações de gorduras e 

óleos (ROVEDA; HEMKEMEIER; COLLA, 2010). Abundantemente encontradas no meio 

natural, são obtidas a partir de fontes vegetais, microbianas e animais (CASTRO, et. al., 

2004). Sendo frequentemente utilizadas no mercado em diferentes áreas de consumo. 

Industrialmente, as lipases estão presentes em diferentes ramos de produção. Os 

constituintes mais fartos dos óleos e das gorduras são os triglicerídeos, cujas propriedades 

físicas dependem, exclusivamente, da estrutura e da distribuição dos ácidos graxos nela 

contidos. Alterações nessas estruturas proporcionam indeterminados números, quanto à 

aplicação em distintas áreas no mercado. Dentre eles a fabricação de detergentes, na indústria 

farmacêutica (medicamentos e diagnósticos), alimentos (laticínios, panificação e dietéticos) e 

biocombustível.  (DELGADO, 2014). Todavia o potencial lipolítico em aplicações industriais 

decorre da utilização de substratos em grande quantidade, sua manutenção quanto ao pH, 

temperatura e a distintos solventes orgânicos (ROVEDA; HEMKEIMEIER; COLLAL, 2010). 

Não foram encontrados trabalhos na literatura relatando estudos sobre atividade 

lipásica no fruto. Dessa forma, o presente trabalho propõe realizar as análises para possível 

atividade lipásica, contidas na polpa da fruta Garcinia gardneriana- Planch & Triana Zappi, 

como contribuições ao conhecimento químico da fruta e sua aplicação como possível fonte da 

enzima lipase. 

 

2. Metodologia 

O fruto da planta do bacuri pari (Garcinia gardneriana – Planch Triana Zappi) foi 

adquirido in natura, no mercado do Ver-o-peso, Belém-PA, e transportado ao laboratório de 

química da Universidade do Estado do Pará, em saco de polietileno.  

O extrato bruto foi obtido após haver a higienização do fruto, utilizando-se água, 

sabão e, por fim, água destilada. Em seguida o fruto foi cortado com uma lâmina devidamente 

higienizada. Foram pesadas 15g de sua polpa, transferidas a um béquer e adicionados 100 mL 

de solução tampão fosfato 0,05M sendo, a mistura, mantida em agitação durante 30 minutos. 

Utilizou-se a metodologia de Lopes et al (2011) com adaptações. Após esse tempo, em 

Erlenmeyer de 50 mL foram adicionadas 5 mL de óleo de soja (substrato), 2 mL de solução 

tampão fosfato 0,05M, 1 mL de goma arábica 7% (agente emulsificante) e 2 mL do extrato 

preparado. A amostra foi titulada com solução de Hidróxido de sódio 0,072 M e o indicador 

fenolftaleína (1%) foi utilizado, para observação da mudança do meio.  
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O estudo foi realizado em triplicata com processamento de 5 minutos a 20 minutos, e 

para desconsiderar a possível acidez natural do fruto e do substrato foi realizado o teste em 

branco, o qual consistiu em fazer a titulação no tempo de 0 minutos. Os valores obtidos foram 

subtraídos do valor do teste em branco e a atividade relativa foi calculada, segundo a fórmula 

utilizada por Setuval (2016). A partir dos resultados obtidos foram construídos gráficos 

utilizando o programa Microsoft Excel 2019. 

 

3. Resultados/Discussões 

A partir dos dados encontrados nas análises, pode-se inferir que há atividade lipolítica 

do extrato do polpa do fruto apresenta variações com o tempo de processo, quando utilizado o 

substrato lipídico óleo de soja, e o melhor tempo de atividade lipolítica da enzima foi de 20  

minutos com cerca de 1,46 U/mL, como exposto na figura 1.  

 
 

Figura 1. Atividade lipolítica (U/mL) versus tempo (minutos). 

 

No processo de hidrólise enzimática são necessários dois requisitos para a execução: a 

formação de ligações (lipídeos/água) e a absorção dessa enzima, assim, quanto maior a 

ligação entre sistemas, maior será a quantidade de enzima adsorvida, ocasionando velocidades 

de hidrólise mais elevada (OLIVEIRA et al, 1999). O resultado obtido dessa reação é glicerol 

e ácido graxo, e como ocorreu a titulação de uma base nesse ácido, obtiveram-se esses 

resultados. 

No tempo de 5 minutos a atividade relativa correspondeu a 0,78 U/mL. Os demais 

períodos de análise não evidenciaram uma atividade relativa da enzima, que foram de 10 a 15 

minutos, sem quantidade necessária para expressão dos dados na figura 1.  Infere-se, portanto, 

que não houve reação hidrolítica nesse período. 
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Ao comparar os resultados das análises feitas por Rosa et al (2019), os valores 

associados ao tempo da carambola (Averrhoa Carambola L.) de 5 minutos (3,5 U/mL), 

apresentam maiores atividades em relação ao tempo de 20 minutos (1,46 U/mL) do bacuri 

pari, sob mesmas condições de temperatura 25 ºC e pH 7.  

Por fim, ao ser relacionado com os dados da análise de Delgado (2014), expondo a 

atividade da polpa, casca e semente da manga (Mangifera indica L.), analisados sobre 

condições padrões de temperatura 25 ºC e pH 7, denota-se que os resultados por ela expostos, 

foram superiores às ações das enzimas do bacuri pari. Entretanto, a curva de atividade 

lipolítica apresentou forte tendência de crescimento a partir dos 15 até os 20 min de processo, 

tempo limite estabelecido no ensaio, porém que pronuncia um aumento de atividade lipolítica 

após os 20 minutos. Portanto, nestas mesmas condições, trabalhos poderão verificar este 

parâmetro posteriormente, além de outras condições físico químicas, como a temperatura e 

pH, outro substrato e adição de sais para a enzima do fruto da planta Garcinia gardneriana - 

Planch & Triana Zappi. 

 

4. Considerações Finais 

Pela primeira vez foram analisadas as atividades de enzimas hidrolíticas no extrato 

bruto da polpa da fruta Bacuri pari. Compreende-se que os valores obtidos nessas condições 

de pH 7 e 25°C podem ser melhorados com as mudanças de temperatura, pH do meio, 

substratos e adições de sais (cofatores). A fração analisada da fruta Bacuri pari não apresentou 

atividades lipásica em todos os tempos analisados. Nos tempos que apresentaram atividade 

lipolíticas foram inferiores 4 U/mL, ou seja, não apresenta uma abrangência de atividades em 

relação ao tempo e são considerados valores abaixo de atividade relativa segundo Lopes 

(2011). Contudo, outros parâmetros físico-químicos podem ser avaliados, bem como, outros 

substratos lipídicos, para testar a atividade lipolítica da polpa do fruto. 
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Área Temática III: Engenharia de Alimentos, Tecnologias Agroalimentares e Sistemas Agroindustriais 

 
Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

Os biscoitos tipo cookies têm boa aceitação sensorial e comercial, sendo muito 

apreciados por indivíduos de todas as faixas etárias e, ainda possuem vida de prateleira 

relativamente alta. Diversos autores elaboraram cookies das mais diversas formas: com 

redução de gordura (Zambrano et al., 2002), adição de farinha de aveia (Dutkosky et al., 

2013), farinha de soja e farelo de aveia (Mareti et al., 2010), farelo de trigo e arroz (Feddern 

et al., 2011), grãos de leguminosas (Zucco et al., 2011), farinha integral de cevada (Gupta et 

al., 2011) e farinha de banana verde (Agama-Acevedo et al., 2012), o que faz com que esses 

produtos apresentem boa qualidade tecnológica e funcional por permitir o seu consumo, 

também, por indivíduos acometidos da doença celíaca. 

A doença celíaca é caracterizada como uma doença autoimune que agride o sistema 

digestivo, especificamente o intestino delgado, afetando de modo direto a absorção de 

nutrientes essenciais ao organismo humano como, gorduras, vitaminas, proteínas, sais 

minerais, água e carboidratos. Pode ser definida pela intolerância permanente ao glúten e, 

uma dieta isenta dessa substância é o único meio de tratamento. A presença do glúten em 

matérias primas como aveia, centeio, cevada e o trigo torna produtos obtidos a partir desses 

grãos, como os de panificação, “tóxicos” aos indivíduos portadores dessa enfermidade 

(Moraes & Colla, 2006). 
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A grande dificuldade na alimentação dos celíacos está na obtenção de produtos 

elaborados com substitutos a farinha de trigo, como a farinha de arroz, de batata e de sorgo e 

que, além de manter os valores nutricionais do produto, atendam as expectativas do 

consumidor quanto às características sensoriais. 

Diante disso, a indústria alimentícia está investindo cada vez mais na comercialização 

de novos produtos que possam atender a demanda dos diversos tipos de consumidores 

existentes, incluindo a área de biscoitos, que por se tratar de um produto que utiliza a farinha 

de trigo como ingrediente principal, torna-se alvo de pesquisas com foco na sua possível 

substituição parcial/total por outros ingredientes, como a farinha da casca do bacuri e a 

farinha do arroz integral. 

Desse modo, este trabalho tem por objetivo avaliar a aplicação da farinha da casca do 

bacuri misturada à farinha de arroz integral, na elaboração de biscoito tipo cookie, 

promovendo a utilização dos resíduos da cadeia produtiva de frutas regionais na elaboração 

do produto, fornecendo um produto diferenciado e que pode ser direcionado ao público dos 

consumidores acometidos de doença celíaca. 

 

2. Metodologia 

Frutos de bacuri foram adquiridos em diversos pontos comerciais da cidade de 

Castanhal e transportados ao Laboratório de Alimentos da Universidade do Estado do Pará – 

Campus Castanhal para processamento. Após a higienização, os frutos foram descascados 

manualmente com auxílio de facas de aço inoxidável, despolpados e, em seguida, cortados em 

filetes com aproximadamente 6 mm. Após a retirada da resina, por meio de imersão em água 

a 100 °C, as amostras de bacuri foram submetidas a processo de secagem em estufa com 

circulação de ar a temperatura de 70 °C por 7 horas, conforme a metodologia citada por 

Valença et al. (2008). 

Para obtenção da farinha da casca de bacuri, o material desidratado foi triturado em 

moedor de grãos manual e, posteriormente, embalados em sacos de polietileno de 500 g e 

armazenados em freezer a temperatura de aproximadamente -18 °C. Para a obtenção da 

farinha de arroz integral, grãos de arroz integral foram obtidos no comércio de Castanhal. 

Após, passaram por processo de trituração em moedor de grãos sendo, em seguida, peneirados 

e o material obtido armazenado em embalagens de polietileno de 500 g e armazenados em 

freezer a temperatura de -18 °C. 

Foram elaboradas quatro formulações de biscoitos (Tabela 1), sendo um tratamento 

controle, elaborado somente com farinha de trigo, outra formulação apenas com farinha de 
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arroz e dois outros biscoitos com diferentes proporções de farinha da casca do bacuri e farinha 

de arroz integral. 

Tabela 1: Formulação utilizadas na elaboração dos biscoitos. 

Componentes 

Formulações 

F1 F2 F3 F4 

(g) (%) (g) (%) (g) (%) (g) (%) 

Farinha de trigo 180 60 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Farinha da casca 

do bacuri 
---- ---- ---- ---- 45 15 30 10 

Farinha de arroz ---- ---- 195 65 135 45 150 50 

Açúcar cristal 15 5 15 5 15 5 15 5 

Açúcar mascavo 45 15 45 15 45 15 45 15 

Margarina 45 15 33 11 45 15 45 15 

Fermento 6 2 6 2 6 2 6 2 

Baunilha 3 1 3 1 3 1 3 1 

Bicarbonato 6 2 3 1 6 2 6 2 

Ovo (unidade) 1 1 1 1 

 

Os componentes foram pesados em balança analítica conforme cada formulação. Em 

seguida, foram misturados em recipiente plástico até a homogeneização e obtenção de uma 

massa consistente. Os biscoitos foram moldados em formato arredondado, medindo 

aproximadamente 3 cm de diâmetro e distribuídos em duas assadeiras retangulares 

antiaderentes médias (tamanhos 28x22 cm e 34x26 cm, respectivamente), seguindo para o 

processo de forneamento a uma temperatura de 180 °C por 20 minutos. Após o resfriamento a 

temperatura ambiente, os biscoitos foram acondicionados em sacos de polietileno de 200 g, 

levados a seladora a vácuo para vedação e armazenados a temperatura ambiente. 

Os biscoitos foram submetidos as análises microbiológicas de coliformes 

termotolerantes a 45 °C, pesquisa de Salmonella spp. econtagemde Staphylococcus aureus, 

seguindo os métodos oficiais exigidos pelo Ministério da Agricultura e os padrões 

estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA(Brasil, 2019).Para a 

caracterização físico-química foram realizadas nos biscoitos as análises de umidade (012/IV), 

cinzas (018/IV), proteínas (036/IV), lipídeos (032/IV)e carboidratos (por diferença),de acordo 

com as normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz (2008). Os resultados foram avaliados por 

meio de análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey ao nível de significância de 5% 

A avaliação sensorial dos biscoitos foi realizada no Campus Castanhal da 

Universidade do Estado do Pará - UEPA, com 100 julgadores não treinados de ambos os 

sexos. Foi efetuada, primeiramente, a avaliação da aceitabilidade, por meio de um teste cego, 

onde os julgadores avaliaram as amostras sem nenhuma informação prévia, apenas que se 
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tratava de biscoitos. Cada julgador recebeu quatro amostras de modo monádico, em copos 

plásticos descartáveis codificados com números aleatórios de três dígitos, além de água e as 

fichas para que pudessem avaliar os atributos aparência, aroma, sabor, textura e a impressão 

global dos produtos, utilizando a escala hedônica estruturada de nove pontos, com as 

extremidades que variam de9 = gostei muitíssimo a 1= desgostei muitíssimo, de acordo com a 

metodologia de Minim (2018). 

Os dados sensoriais foram avaliados pela técnica do Mapa de Preferência Interno 

(Macfie & Thomson, 1988), onde os escores de aceitação para cada atributo foram 

organizados numa matriz de biscoitos (em linhas) e consumidores (em colunas), que foi 

submetido à Análise de Componentes Principais (ACP). Os resultados foram expressos em 

um gráfico da dispersão dos biscoitos (tratamentos) e das correlações de cada consumidor 

com os dois primeiros componentes principais.As análises estatísticas foram realizadas 

utilizando software SAS, versão 9.0. 

 

3. Resultados/Discussões 

Os resultados das análises microbiológicas estão dispostos na Tabela 2. Como pode 

ser observado, todas as amostras estavam dentro dos padrões estabelecidos pela legislação 

vigente (Brasil, 2019). 

Tabela 2: Resultados das análises microbiológicas das 4 formulações de biscoitos. 

Determinação 
Formulações 

F1 F2 F3 F4 

Salmonellaspp (em 25 g) Aus Aus Aus Aus 

Coliformes termotolerantes 45 °C 

(NMP/g) 
<3 <3 <3 <3 

Estafilococos coagulase positiva 

(UFC/g) 
<10

 
<10 <10

 
<10

 

 

A análise microbiológica para Salmonella indicou ausência em todas as formulações 

de biscoito. Vieira et al. (2010) constatou resultado semelhante ao realizar análise 

deSalmonella spp. em biscoito doce de fécula de mandioca. Brito et al. (2004), ao analisar 

amostras de barra de cereais, obteve um valor <10 NMP/g para análise de coliformes 

termotolerantes a 45 °C, sendo esse valor inferior ao obtido para todas as amostras de 

biscoitos elaboradas (<3 NMP/g), indicando condições sanitárias satisfatórias no 

processamento dos biscoitos. 

De acordo com Brasil(2019), “Pães, bolos, bolachas, biscoitos e outrosprodutos de 

panificação, estáveis à temperaturaambiente” devem apresentar padrão microbiológico para 
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Estafilococos coagulasepositiva/g de,no máximo, 103 UFC/g. Os resultados obtidos 

mostraram resultados abaixo do estabelecido na legislação, confirmando a segurança 

microbiológica dos produtos. 

Os resultados das análises físico-químicas dos biscoitos expressos em base seca estão 

apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3: Resultado da caracterização físico-química dos biscoitos. 

Parâmetros(g/100g) 
Formulações  

F1 F2 F3 F4 

Umidade* 6,99
a
±0,22 6,45

b
±0,21 5,72

c
±0,06 6,72

ab
±0,40 

Cinzas* 2,69
b
±0,10 3,0

a
±0,02 2,64

b
±0,02 3,03

a
±0,14 

Lipídeos* 14,70
b
±1,26 11,67

c
±0,09 16,84

a
±0,48 16,56

a
±0,38 

Proteínas* 5,44
a
±0,04 5,18

a
±0,04 3,87

b
±0,19 3,56

b
±0,60 

Carboidratos* 70,1
c
±1,13 73,56

a
±0,12 70,88

b
±0,26 70,29

c
±0,22 

*Médias seguidas por letras iguais nas linhas não diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05) 

O resultado obtido para umidade indica que houve diferença significativa (p<0,05) 

entre a formulação F1 e as formulações F3 e F4. Clerici & Oliveira (2013), ao analisarem 

cookies elaborados com farinha de trigo obtiveram um valor de 5,96% para umidade, valor 

esse superior ao biscoito F3 (5,72%), demonstrando que o processo de secagem ao qual a 

casca do bacuri foi submetida e também uma maior quantidade dessa farinha utilizada na 

formulação, interferiu positivamente na textura do biscoito, conferindo crocância e maior vida 

útil ao biscoito. 

Os biscoitos apresentaram diferença significativa (p<0,05) nas médias das cinzas, 

sendo que as amostras F2 e F4apresentaram os maiores valores. Na análise de lipídeos foi 

detectada diferença significativa (p<0,05) entre as amostras, onde F2 apresentou a menor 

média. Ao analisar o teor de lipídeos presente no biscoito tipo cookie da farinha da casca de 

banana verde, Fasolin et al. (2007) obtiveram um valor de 19,75%, uma quantidade menor foi 

observado em todos os biscoitos elaborados neste trabalho, pelo fato das formulações 2, 3 e 4 

apresentarem farinha do arroz integral que, possui baixo teor de lipídeos. No entanto, as 

formulações 3 e 4 se compradas entre si, obtiveram, valores maiores de lipídeos, 16,56% e 

16,84% respectivamente, devido esses biscoitos terem em suas formulações a farinha da casca 

do bacuri, que possui valores significativos de ácidos graxos que podem auxiliar na 

diminuição da ocorrência de doenças cardíacas (Moraes&Colla, 2006). 

Os resultados de proteínas mostram que houve diferença significativa (p<0,05) entre 

as formulações, sendo que F3 e F4 obtiveram valores inferiores as formulações 1 e 2, isso se 

deve ao baixo teor de proteínas encontrado na casca do bacuri. Moura et al. (2010), 

analisaram biscoito de farinha de trigo e obtiveram um valor de 66,82% de carboidratos, valor 
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inferior ao encontrado nas quatro formulações de biscoito elaboradas, que apresentaram 

diferença significativa (p<0,05) entre si, sendo que essas mesmas formulações tem como 

matéria prima a farinha do arroz integral, a qual possui um alto teor de carboidratos, o que 

explica esse valor elevado nos biscoitos. 

O mapa de preferência interno do aroma (Figura 1 (a)) dos biscoitos tipo cookie 

mostrou que o primeiro componente principal explicou 44,49% da variação total dos dados de 

aceitação e o segundo 36,63%, os dois juntos explicaram 81,12% da variância dos escores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapas de preferência internos dos biscoitos tipo cookie quanto aos 

atributos aroma (a), aparência (b), textura (c), sabor (d) e impressão global (e). 
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A divisão espacial das amostras indica a formação três grupos diferentes: o primeiro 

formado pelo biscoito da farinha de arroz integral com 10% da farinha da casca do bacuri, 

juntamente com o biscoito da farinha de arroz integral com 15% da farinha da casca do 

bacuri; o segundo pelo biscoito da farinha de trigo; e o terceiro grupo pelo biscoito da farinha 

de arroz integral. 

Ainda assim, nota-se que os biscoitos da farinha da casca de bacuri tiveram maior 

aceitação, pois estavam na região de maior concentração de consumidores estando eles 

correlacionados positivamente em relação ao primeiro e segundo componentes principais. Já 

os de farinha trigo e de farinha de arroz integral apresentaram baixa aceitação. 

Os biscoitos com 10% e 15% de farinha da casca de bacuri estão posicionados muitos 

próximos, o que sugere que os mesmos foram mais aceitos quanto à aparência, como mostra a 

Figura 1 (b), formando um único grupo; o biscoito da farinha de arroz integral formado pelo 

grupo dois foi rejeitado, pois está distante da concentração dos consumidores, estando esses 

correlacionados negativamente com o segundo componente principal e positivamente com o 

primeiro. No grupo três encontra-se o biscoito da farinha de trigo que foi aceito por um grupo 

menor de consumidores. Ainda no mesmo mapa é possível notar que o primeiro componente 

principal explicou 53,11% e o segundo 31,38%, totalizando 84,49% da variância dos escores 

de aceitação dos biscoitos tipo cookie. 

O mapa de preferência interno da textura (Figura 1 (c)) mostrou que o primeiro 

componente principal explicou 49,94%, e o segundo 32,19%, totalizando 82,13% da variância 

entre os escores de aceitação. A dispersão espacial indica a formação de três grupos, sendo o 

primeiro formado pelo biscoito da farinha de trigo; o segundo pelos biscoitos com 10% e 15% 

da farinha da casca do bacuri; o terceiro pelo biscoito com farinha de arroz integral. Nota-se 

uma maior concentração de consumidores na região próxima aos biscoitos da farinha da casca 

do bacuri com 10% e 15%, indicando que foram mais aceitos, estando os consumidores 

correlacionados positivamente com o primeiro componente principal e negativamente com o 

segundo. No entanto, devido à dispersão espacial dos consumidores no mapa, nota-se que não 

houve uma boa aceitação para os demais biscoitos. 

A separação espacial do mapa de preferência interno do sabor (Figura 1 (d)) mostra os 

biscoitos em posições distantes, o que indica formação de quatro grupos distintos: o primeiro 

formado pelo biscoito da farinha de trigo; o segundo pelo biscoito da farinha da casca de 

bacuri com 15%; o terceiro pelo biscoito da farinha da casca de bacuri com 10% e o quarto 

pelo biscoito da farinha de arroz integral. Há uma concentração maior dos consumidores no 

primeiro quadrante, indicando maior aceitação do biscoito da farinha de trigo, o que sugere 
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que os consumidores estão correlacionados positivamente aos dois componentes principais, 

seguido do biscoito da farinha do arroz integral. O biscoito com 15% da farinha da casca do 

bacuri foi aceito em menor proporção quanto ao atributo sabor.O biscoito com 10% da farinha 

da casca do bacuri encontra-se isolado dos demais, sugerindo que não obteve boa aceitação. O 

primeiro componente principal explicou 42,75%, e o segundo 29,46%, totalizando 72,21% da 

variância entre os escores do sabor. 

Na avaliação da impressão global (Figura 1 (e)), o primeiro componente principal 

explicou 38,12%, e o segundo 35,52%, totalizando 73,64% da variância entre os escores de 

aceitação dos biscoitos tipo cookie. A disposição espacial dos biscoitos apresentou a formação 

de três grupos distintos: o primeiro grupo formado pelos biscoitos da farinha da casca de 

bacuri com 10% e 15%; o segundo pelo biscoito da farinha de trigo; e o terceiro grupo 

formado pelo biscoito da farinha de arroz integral. Portanto, nota-se que os biscoitos da 

farinha da casca de bacuri com 10% e 15% foram mais aceitos, estando os consumidores 

correlacionados positivamente aos dois componentes, seguidos pelos biscoitos de farinha de 

trigo que foi aceito em menor proporção, assim como o de farinha de arroz integral. 

Através destes resultados foi constatado que os biscoitos da farinha da casca do bacuri 

com 10% e 15%, foram os mais aceitos para os atributos aroma, aparência, textura e 

impressão global. Todavia, devido ao gosto residual muito presente no biscoito da farinha da 

casca do bacuri com 15%, o biscoito mais com melhor desempenho foi o biscoito da farinha 

da casca do bacuri com 10%. 

 

4. Conclusão 

A substituição da farinha de trigo no biscoito pela mistura das farinhas da casca do 

bacuri com a farinha de arroz integral pode ser um meio viável para aqueles indivíduos 

intolerantes ao glúten e um meio de agregar valor ao resíduo da fruta do bacurizeiro.As 

análises sensoriais realizadas mostraram ser um método eficiente no estudo para avaliar o 

comportamento dos consumidores, no entanto, devido ao gosto residual encontrado nos 

biscoitos da farinha casca do bacuri, é viável a realização de estudos para que se possa 

encontrar um método que minimize esse efeito. 
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Área Temática III: Engenharia de Alimentos, Tecnologias Agroalimentares e Sistemas Agroindustriais. 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

A produção de alimentos é uma atividade de fundamental importância para a 

sobrevivência humana, onde a agricultura familiar destaca-se como principal fonte produtora 

de alimentos básicos consumidos pelos brasileiros, contribuindo para o desenvolvimento 

local/regional, reduzindo o êxodo rural, além de garantir a segurança alimentar e nutricional 

da população (SERENINI; MALYZ, 2015). A agricultura familiar, forma de produção 

caracterizada pela integração entre gestão e trabalho, é constituída por membros de uma 

mesma família realizando o processo produtivo, dando ênfase na diversificação de seus 

produtos (MINATEL; BONGANHA, 2015).  

Em decorrência da exploração agrícola reduzida, o produtor para garantir sua 

sobrevivência ao longo dos anos precisa escolher o melhor modelo de exploração a ser 

adotado. Os sistemas agroflorestais (SAF) consorciam espécies florestais, sejam frutíferas ou 

madeireiras, com cultivos agrícolas, e em alguns casos com a criação de animais, na mesma 

área e em um mesmo período de tempo. A implantação desse sistema mostra-se como opção 

viável ao pequeno produtor e para o equilíbrio ecológico da propriedade, uma vez que 

promove a variabilidade de espécies utilizadas nos modelos de plantio, a melhoria da 

capacidade produtiva da terra, otimização da utilização dos recursos naturais disponíveis, 

mailto:rayssas2santos@gmail.com
mailto:britodrica@yahoo.com.br
mailto:suelylima04@yahoo.com.br
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obtendo assim uma maior produção por unidade de área (ABDO; VALERI; MARTINS, 

2008; PALUDO; COSTABEBER, 2012). 

No que tange a alimentação humana, a agroindústria familiar assume importante 

papel no espaço rural, pois permite agregar valor aos produtos agropecuários, promovendo 

benefícios de natureza econômica, pois gera renda e emprego aos produtores rurais, social, 

uma vez que ajuda na fixação do homem no campo e cultural, já que valoriza as tradições e 

costumes regionais através dos produtos fabricados (TORREZAN; CASCELLI; DINIZ, 2017; 

FERREIRA, 2017).  

A agroindústria familiar produz em pequena escala e possui infraestrutura com 

função específica de beneficiamento e/ou processamento de produtos de origem animal ou 

vegetal oriundos da propriedade familiar, sendo que seus produtos são considerados 

exclusivos uma vez que possuem sabor e apresentação característicos (TORREZAN; 

CASCELLI; DINIZ, 2017). 

Em vista disso, o objetivo desse trabalho foi conhecer o sistema agroflorestal e a 

agroindústria familiar pertencente a uma agricultora a qual faz parte da Cooperativa D‟Irituia, 

buscando compreender a cadeia produtiva da polpa de fruta fabricada no empreendimento 

familiar e comercializada na região do nordeste paraense. 

 

2. Metodologia 

A vivência interdisciplinar realizada pelos estudantes do Programa de Pós-Graduação 

em Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares do IFPA - 

Campus Castanhal, ocorreu nas áreas de plantio e produção dos produtores e produtoras da 

Cooperativa de D‟Irituia, localizada na cidade de Irituia - Pará pertencente ao nordeste 

paraense, distante 171km de Belém, capital do estado do Pará. A cooperativa D‟Irituia é 

constituída por 42 membros efetivos dentre os quais participam a cooperada do 

empreendimento familiar visitado. Atuando na área alimentícia, dentre os alimentos 

produzidos pela cooperativa, estão as hortaliças, leguminosas, frutas e polpas de frutas, cuja 

comercialização promove o crescimento do comércio local e regional.  

A atividade prática consistiu na visita de um empreendimento de agricultores 

familiares os quais fazem parte da Cooperativa D‟Irituia, no intuito de conhecer o sistema 

agroflorestal por eles construído, assim como a agroindústria de processamento de polpa de 

frutas, evidenciando a rotina laboral e a realidade a qual estão inseridos.  

A pesquisa realizada possui abordagem qualitativa, natureza aplicada e caráter 

exploratório, conforme instruções de Gerhardt e Silveira (2009). Utilizou-se como 
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ferramentas de coleta de dados a entrevista não-estruturada, buscando obter uma visão geral 

dos temas abordados e a observação não-participativa, técnica que faz uso dos sentidos para 

apreensão de diversos aspectos da realidade. Tais ferramentas foram associadas com a 

construção de um diário de campo para sistematizar as observações, acontecimentos gerais, 

reflexões e comentários realizados durante a visita ao empreendimento familiar. 

Dentre os dados coletados destacam-se questões relacionadas a implantação do SAF, 

evidenciando as espécies arbóreas cultivadas no sítio, principalmente as frutíferas utilizadas 

como matéria-prima para obtenção das polpas de frutas, e informações relacionadas a 

instalação e funcionamento da agroindústria familiar, assim como a comercialização dos seus 

produtos através da cooperativa e no comércio local.  

 

3. Resultados e Discussões 

A visita no sítio dos agricultores familiares possibilitou conhecer o sistema 

agroflorestal por eles implantado sob orientação técnica da Incubadora do IFPA e da UFRA. 

Durante a vivência foi possível observar a presença de árvores frutíferas, plantas medicinais e 

árvores madeireiras. Enquanto a área de plantações era percorrida, os agricultores relatavam 

sobre a decisão de implantar o SAF em seu empreendimento e os benefícios que o sistema 

trouxe para o sítio e para a vida da família. 

Em relato, contaram que antes desse sistema utilizavam o sistema convencional de 

monocultivo de mandioca, no entanto, perceberam que o solo estava se degradando, e além 

disso, há período certo para colher a tuberosa, assim, quando estava fora do período ficavam 

sem muitas opções para se alimentar. Assim, com muita satisfação, os agricultores mostraram 

que a implantação do SAF em seu sítio tornou o solo mais saudável, possibilitou a 

diversificação da produção, uma vez que garante uma alimentação mais rica, além de ter 

gerado um aumento de renda, já que haviam mais frutos para comercialização e também para 

a produção das polpas de frutas. 

Destaca-se, portanto, a importância do SAF para a produção de alimentos, tendo como 

objetivo a otimização do uso da terra, conciliando a produção florestal com a produção de 

alimentos, conservando o solo e diminuindo os danos causados pela produção agrícola, 

especificamente o monocultivo. Além de amenizar o desconforto no trabalho do agricultor, 

pois fornece melhor sensação térmica, quando comparado ao sistema convencional de 

produção, que é baseado na queima, coivara e plantio, sem ilhas de sombra.  

No empreendimento visitado os agricultores cultivam variadas espécies frutíferas tais 

como: maracujá, pupunha, abacaxi, mamão, banana, goiaba, coco, bacaba e também 
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hortaliças. Além da venda direta dos frutos produzidos, como forma de agregar valor, há uma 

agroindústria de pequeno porte localizada na propriedade dos agricultores, onde as frutas são 

beneficiadas a fim de se obter a polpa,considerada como “carro chefe” da produção, a qual é 

comercializada por intermédio da cooperativa D‟Irituia.  

A agroindústria familiar, apesar de ser pequena, segue as orientações básicas para a 

produção de alimentos artesanais definidas pela Adepará, Agência de Defesa Agropecuária do 

Estado do Pará. O beneficiamento da polpa de fruta é realizado predominantemente de forma 

manual, tendo como equipamentos a despolpadeira, o tanque para lavagem dos frutos e o 

freezer horizontal para armazenamento da polpa de fruta pronta. A embalagem primária do 

alimento é de material plástico e fornece as informações necessárias ao consumidor.  

É importante destacar o orgulho na fala da agricultora que apresentou a agroindústria 

aos estudantes, contando aspectos relacionados ao processo de implantação e explicando cada 

etapa para obtenção das polpas de frutas. Em sua fala destacou a importância da cooperativa 

para a comercialização de seus produtos, já que viabilizou o aumento dasua rendapois os seus 

produtos passaram a acessar a novos mercados, possibilitando assim, maior circulação dos 

produtos por eles fabricados. 

No mercado alimentício é enfático relatar comportamentos que gerem resultados 

positivos entre o agricultor e seu meio de produção. Esse relacionamento entre matéria-prima 

e produtividade geram perspectivas que agregam valor aos produtos fabricados na 

agroindústria. Assim, além da diversificação da produção, observa-se também a gestão, 

otimização, qualidade e beneficiamento dos produtos advindos do cooperativismo.  

 

4. Considerações Finais 

A experiência vivenciada no sistema agroflorestal e na agroindústria familiar visitada, 

possibilitou conhecer a cadeia de produção da polpa de fruta fabricada pelos agricultores 

cooperados à Cooperativa D‟Irituia. Nesse sentido, destaca-se a importância do processo de 

agregação de valor aos produtos produzidos pelos cooperados, uma vez que possibilita a 

diversificação e melhoria da qualidade dos alimentos produzidos, gerando emprego e renda 

para os produtores, expandido o comércio local e regional.  
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Área Temática III: Engenharia de Alimentos, Tecnologias Agroalimentares e Sistemas Agroindustriais. 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

A massa alimentícia é um dos produtos cereais mais consumidos no mundo. Está 

amplamente presente na culinária brasileira, apresentando alta aceitabilidade e conveniência, 

proporcionando preparações rápidas e de elevada saciedade (GARCIA et al., 2016; SOBOTA 

et al., 2020). Tendências nutricionais modernas e a procura por alimentos funcionais e 

produtos dedicados a vários nichos de mercado são uma fonte de inspiração para os cientistas 

desenvolverem novos alimentos de alta qualidade e que proporcionem benefícios à saúde 

(LISIECKA et al., 2019). 

Devido a essas tendências e mudanças no estilo de vida da população, vêm ocorrendo 

uma crescente conscientização dos consumidores sobre os benefícios de uma alimentação 

saudável e rica em fibras, vitaminas e minerais. Vários relatórios indicam que dietas ricas em 

fibras e outros nutrientes podem reduzir o risco de doenças coronárias, doenças cardíacas, 

câncer, obesidade e diabetes (KRISHNAN et al., 2012). 

Nos últimos anos, a incorporação das massas alimentícias com vegetais têm sido uma 

estratégia utilizada para melhorar o valor nutricional e os atributos funcionais desse produto. 

Contudo, a quantidade de matéria-prima que pode ser utilizada como substituto da farinha de 

trigo ou que pode ser adicionada à mesma, representa um compromisso entre melhoria 

nutricional, tecnológica e satisfação das propriedades sensoriais da massa (LAUS et al., 2017; 

PADALINO et al., 2018). 

O Brasil é um país que apresenta uma grande diversidade de plantas e espécies 

vegetais muito utilizadas na culinária brasileira. Além das cultivares conhecidas e consumidas 

diariamente pela população, também são encontradas as plantas alimentícias não 

convencionais (PANC). Seu conceito refere-se às espécies cujas partes consumidas não são 

comuns ou convencionalmente conhecidas e muitas destas espécies, embora ainda utilizadas 

por um grupo restrito da população, são frutíferas com grande potencial nutricional 

(BIONDOet al., 2013; KINUPP e LORENZI, 2014). 
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A bertalha (Basella alba L.), é um vegetal de folhas verdes encontrado comumente nas 

regiões tropicais do mundo, comumente utilizada como substituta do espinafre (Spinacea 

oleracea L.). Esta planta é rica em vitamina A e vitamina C, com presença de flavonoides, 

carotenoides e aminoácidos, além de apresentar atividade antioxidante (KUMAR et al., 

2015).Seu valor nutricional, aliado a rusticidade no cultivo, é um importante recurso 

alimentar para as populações das Regiões Norte e Nordeste do Brasil. Sendo também é muito 

apreciada e bem difundida nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais (LANA e 

TAVARES, 2010). 

Diante do conteúdo exposto, este trabalho tem como objetivo analisar a qualidade 

tecnológica de massa alimentícia seca incorporada com bertalha, onde o desenvolvimento 

desse produto, pode ser uma estratégia para agregação de valor aos produtos artesanais 

produzidos por agricultores e pela agroindústria local, atendendo ao público geral a partir de 

sua oferta e comercialização em feiras da agricultura familiar. O produto também contribui 

com a popularização das PANC cultivadas e produzidas na região.  

2. Metodologia 

As massas alimentícias incorporadas com bertalha foram elaboradas no Laboratório 

Analítico de Alimentos e Bebidas na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 

Seropédica-RJ. As matérias-primas utilizadas na formulação foram: farinha de trigo tipo 1 (T. 

aestivum) com teor de proteínas de 100 g/kg, folhas de bertalha (Basella alba L.) e ovos. 

O processo de produção da massa alimentícia foi composto pelas seguintes etapas: 

preparo, mistura, amassamento, modelagem, corte, secagem. Foi realizado o branqueamento 

das folhas de bertalha com imersão em água à 96 °C por 2 minutos e depois em banho de gelo 

à 5 °C por 5 minutos. Para a elaboração do purê de bertalha, as folhas foram trituradas em 

moinho analítico (IKA A11 basic, Alemanha). Para a preparação da massa alimentícia foi 

utilizada a seguinte proporção: farinha de trigo (75%), ovos (5%) e purê de bertalha (20%). 

Foi realizada a mistura e amassamento dos ingredientes até a obtenção de uma massa lisa e 

homogênea. A modelagem e corte da massa foi feita no formato “talharim” em cilindro 

modelador manual (Brinox, linha Verona). E em seguida a massa foi organizada em bandejas 

e acondicionadas em estufa de secagem com circulação de ar à 40 °C por um período de 20 

horas.  

As análises para determinação da qualidade das massas alimentícias foram realizadas 

de acordo com a metodologia n° 66-50 da AACC (2008), em triplicata para as amostras de 

macarrão incorporado com bertalha. Foi analisado o tempo de cozimento, aumento de peso do 
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produto cozido ou índice de absorção de água (IAA), aumento de volume e perda de sólidos 

solúveis (PSS) ou resíduos na água de cozimento. 

 

3. Resultados/Discussões 

As massas alimentícias incorporadas com bertalha estão apresentadas na Figura 1. O 

tempo de cozimento das massas alimentícias foi determinado através da cocção de 10 g da 

amostra em 140 mL de água destilada em ebulição (96 a 100 °C) até o cozimento total da 

massa, que foi de 2 minutos e 30 segundos. Rekha et al. (2013), registrou o tempo de 

cozimento de massas alimentícias enriquecidas com vegetais variando na faixa de 3 a 4 

minutos, considerando que este tempo pode variar de acordo com o tamanho e formato das 

massas alimentícias. 

Segundo Casagrandi et al. (1999) e Hummel (1966), em relação à absorção de água, o 

ideal é que aumente cerca de 2 vezes em relação ao peso inicial (±200%) e neste estudo, em 

que os valores de índice de absorção de água resultaram em 236,36±8,15%, pode ser 

observado que a massa alimentícia incorporada com bertalha apresenta um bom desempenho. 

Ainda de acordo com estes autores, para os resultados de aumento de volume, espera-se que 

ocorra o aumento de 2 a 3,5 vezes (variando entre 200% e 350%) em relação ao valor inicial, 

e neste estudo foi encontrado um aumento de 132,41±0,92%, indicando que neste parâmetro 

de qualidade a massa alimentícia ficou abaixo do esperado. 

Figura 1 – Massas alimentícias incorporadas com bertalha: a) massa fresca; b) massa seca; c) 

massa cozida 

 

A perda de sólidos em água foi de 2,64 ± 0,42%, valores inferiores a 6%, que de 

acordo com a classificação de Hummel (1966) - valores abaixo de 6%: massa de ótima 

qualidade; valores entre 6% e 8%: massa de qualidade regular; acima de 10%: massas de 

qualidade muito baixa -pode ser considerada uma massa alimentícia de ótima qualidade. 

Estudos realizados por Rekha et al. (2013) concluíram que a adição de vegetais em massa 

alimentícia reduziu os teores de perdas de sólidos solúveis, em comparação com o controle, 

a) b) c) 
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podendo ser explicado pela qualidade da ligação entre os grânulos de amido e matéria vegetal 

com a rede de glúten, observada em análise de microscopia. 

4. Considerações Finais 

Corroborando com estudos realizados por Sobota et al. (2020) e Rekha (2013), sobre a 

adição de concentrados vegetais em massas alimentícias secas, a qualidade tecnológica de 

massa alimentícia incorporada com vegetais pode apresentar melhores resultados em 

comparação às massas tradicionais. E conforme os resultados encontrados neste trabalho, com 

destaque para a perda de sólidos em água, pode ser produzida uma massa alimentícia seca 

incorporada com bertalha de boa qualidade, podendo ser uma nova opção de preparação 

alimentícia, em substituição à massa alimentícia “verde” incorporada com espinafre. 
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Área Temática III: Engenharia de Alimentos, Tecnologias Agroalimentares e Sistemas Agroindustriais. 
Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

A massa alimentícia é uma das refeições mais populares e mais consumidas em todo o 

mundo. Porém, em geral, apresentam baixos teores de nutrientes, desta forma, diversos 

estudos, além de pesquisas direcionadas para o desenvolvimento de novos tipos de massas 

incorporadas com diferentes ingredientes, vem sendo realizados visando melhorar sua 

funcionalidade e valor nutricional (KOLARIC et al., 2019).Porém, a substituição ou adição de 

ingredientes não tradicionais na farinha de trigo pode exigir um compromisso entre o 

aprimoramento nutricional e as propriedades tecnológicas e sensoriais aceitáveis da massa 

(CHILLO et al., 2010). 

Massas de alta qualidade são caracterizadas, principalmente, por apresentarem baixas 

perdas durante o cozimento, baixa viscosidade, e estrutura firme. No entanto, algumas pessoas 

que sofrem com a doença celíaca devem evitar o consumo de produtos que contenham glúten, 

já que o seu consumo pode causar danos no intestino delgado e pode afetar a absorção de 

nutrientes importantes (MIRHOSSEINI et al., 2015). Portanto, macarrão sem glúten se tornou 

um produto comercial de alta demanda, principalmente por pessoas que são diagnosticadas 

com essa doença. Muitos dos produtos comerciais sem glúten são produzidos a partir de milho 

e arroz devido ao seu baixo custo e disponibilidade. No entanto, apresentam baixo valor 

nutricional, incluindo baixo teor de proteína e conteúdo de fibra dietética (GIMENEZ et al., 

2013). 

A batata doce (Ipoema batatas L.) é uma dicotiledônea pertencente à família 

Concolvuceae, sendo originária da América tropical (ABEGUNDE et al., 2013). É uma 

cultura de raízes tradicionais e muito populares em diversos países. As batatas doces são 
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vegetais com características sensoriais doces e ricas em amido, podendo apresentar-se em 

tamanhos e cores variadas, como laranja, branco e roxo, podem ser fontes de nutrientes e 

apresentar benefícios à saúde humana (MITRA, 2012). 

A batata doce de polpa alaranjada é rica em beta-caroteno, sendo considerada uma 

fonte rica de vitaminas e fibras (MITRA, 2012). As variedades dessa cultura são ricas em 

proteínas, carboidratos, polifenóis, carotenoides, apresentam boa fonte de antioxidantes 

alimentares, prevenindo assim, a atividade de radicais livres que podem encadear doenças 

crônicas e prevenir a deficiência de vitamina A no organismo (HASKELL et al., 2004; 

ALAM et al., 2016). 

Diante do conteúdo exposto, este estudo teve como objetivo analisar a qualidade 

tecnológica de nhoque sem glúten desenvolvido com a utilização de polpa de batata doce 

alaranjada. Onde a elaboração dessa preparação culinária pode ser uma estratégia para oferta 

de novos produtos artesanais que podem ser produzidos de forma caseira e inseridos no 

contexto de geração de renda de produtores da agricultura familiar que já produzem e 

comercializam esse cultivar. 

 

2. Metodologia 

Como base para a elaboração do nhoque, foi utilizada a batata doce de polpa 

alaranjada (BDPA) (variedade IAPAR 69), obtida no Sistema Integrado de Produção 

Agroecológica – SIPA (Fazendinha Agroecológica) localizado em Seropédica, Rio de Janeiro 

-RJ (220 48‟00‟‟ de latitude Sul e 430 41‟00‟‟ de longitude Oeste). A massa dotipo nhoque foi 

elaborada no Laboratório Analítico de Alimentos e Bebidas na Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro, em Seropédica-RJ.As matérias-primas utilizadas na formulação do nhoque de 

batata doce de polpa alaranjada foram: polpa de batata alaranjada, farinha de arroz integral e 

azeite de oliva extra virgem.  

O processo de produção do nhoque, foi composto pelas seguintes etapas: 

processamento das batatas; preparo, mistura, amassamento, modelagem e corte da massa. As 

batatas foram lavadas em água corrente para remoção de sujidades e resíduos do pós-colheita; 

foram higienizadas em solução de hipoclorito de sódio (200 ppm), ficando de molho durante 

15 minutos; foram enxaguadas em água corrente; cozidas em panela de pressão a temperatura 

de 280 °C durante 20 minutos, com 5 litros de água fervente; descascadas ainda quentes com 

ajuda de talheres; e por último as batatas cozidas foram processadas em liquidificador até a 

obtenção de uma massa lisa e homogênea (aproximadamente 2 minutos). Para a preparação 
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do nhoque foi utilizada a seguinte proporção: polpa de batata alaranjada (50%), farinha de 

arroz integral (45%) e azeite extra virgem (5%). 

Em um recipiente limpo e seco, foi colocada a polpa da batata cozida e acrescentada a 

farinha de arroz integral juntamente com o azeite de oliva, misturando todos os ingredientes 

até a obtenção de uma massa lisa e homogênea. Para a modelagem da massa foi salpicado o 

mínimo possível de farinha de arroz integral em uma superfície lisa, limpa e seca, onde a 

massa de nhoque foi disposta. Foram feitos rolinhos compridos com a massa e então cortada 

em pedaços de 2 cm de comprimento. Os nhoques foram cozidos em uma panela, com água 

fervente (à temperatura de 100 °C), até que os mesmos ficassem em suspensão sob a água. E 

foram sendo retirados aos poucos com o auxílio de uma escumadeira, escorrendo a água dos 

mesmos, e então foram dispostos em recipiente limpo e seco. 

O teste de cozimento foi realizado em triplicata para as amostras (A1, A2 e A3) de 

nhoque de BDPA, determinando o tempo de cozimento, de acordo com o método n° 66-50 da 

AACC (2008) com adaptações, o aumento de peso e aumento de volume, de acordo com 

Silva, Rossini e Carvalho (2016) com adaptações, e a perda de sólidos solúveis, de acordo 

com Fradique et al. (2010). 

3. Resultados/Discussões 

Os testes de cozimento estão apresentados na Tabela 1. O tempo de cozimento da 

massa tipo nhoque encontrado no presente trabalho foi similar ao tempo encontrado por Silva 

et al. (2016) e Cappa et al. (2017) onde foram estudados nhoque de batata doce de polpa 

alaranjada e nhoque gluten-free de batata, respectivamente. Esse baixo tempo de cozimento, 

atende a atual demanda dos consumidores, por alimentos de preparação rápida e fácil. 

De acordo com Hummel (1966), as massas alimentícias secas de boa qualidade devem 

absorver em média 2 vezes o seu peso em água. Para massas frescas, não há indicações de 

valores ideais, mas é comum serem encontrados valores de aumento de peso mais baixos 

quando comparados às massas secas, o que foi visto no trabalho de Burgos et al. (2019) e de 

acordo com Cruz e Soares (2004) ocorre porque um dos fatores que contribuem para o 

aumento da absorção de água nas massas é a pré-gelatinização do amido, que ocorre durante a 

secagem, diferentemente do que ocorre no processo de produção de massas frescas, conforme 

o trabalho apresentado. 
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Tabela 1 – Cozimento da massa alimentícia do tipo nhoque 

Massa 

alimentícia tipo 

nhoque 

Tempo de 

cozimento (min) 

Aumento de  

peso (%) 

Aumento de 

volume (%) 

Perda de sólidos 

solúveis (%) 

A1 02:50 112,40 1,72 0,40 

A2 02:58 113,25 1,72 0,43 

A3 02:56 113,18 1,72 0,49 

 

Sobre o aumento de volume, de acordo com Hummel (1966), o volume de massas 

secas deve aumentar de 2 a 3,5 vezes o seu volume original. No presente trabalho esse 

aumento foi em média 1,72%, onde de acordo com Cruz e Soares (2004) deve-se considerar 

que esse produto apresenta elevado teor de umidade, e não ocorrem alterações significativas 

em seu formato (volume, por exemplo) após o processamento. Hummel (1966) classifica as 

massas alimentícias secas de acordo com o teor de perda de sólidos solúveis da seguinte 

forma: < 6% é considerada uma massa de boa qualidade; entre 6 e 8%, massa regular; e acima 

de 10%, massa de qualidade muito baixa. Indicando que o presente trabalho apresenta uma 

massa de ótima qualidade. 

4. Conclusão 

Nhoques sem glúten de boa qualidade podem ser produzidos a partir da utilização e 

substituição parcial de farinha de arroz pela polpa de batata doce alaranjada, com destaque ao 

baixo percentual de perda de sólidos solúveis. Atendendo a um nicho específico de 

consumidores que apresentam restrição alimentar, como intolerância ao glúten. A partir deste 

estudo, podem ser sugeridos trabalhos futuros, como a análise da composição química e 

nutricional desse produto. 
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1. Introdução 

O feijão caupi (Vigna unguiculata L.) conhecido em diversas regiões como feijão 

manteiguinha, feijão de corda e feijão da colônia é uma cultura de origem Africana e que foi 

introduzida no Brasil através dos portugueses. O primeiro estado a ser inserida a cultura foi no 

estado da Bahia e logo depois houve a disseminação para outros lugares do Brasil (FREIRE 

FILHO, 2011). 

Em âmbito nacional, a cultura do feijão caupi é cultivada em todas as regiões do 

Brasil. No entanto, sua maior produção está concentrada nas regiões Norte, Nordeste e Centro 

Oeste, isso porque o feijão mais consumido em todas as regiões é o feijão comum (Phasealus 

vulgaris L.) devido ser cultivado em todas as regiões. O feijão caupi por possuir déficit de 

oferta de mercado, acaba sendo consumido e comercializado em maior quantidade nas regiões 

que possuem grandes cultivos dessa cultura (FREIRE FILHO et al, 2011). 

Na região Norte e Nordeste o cultivo desta leguminosa é amplamente feito em 

sistemas agrícolas familiares, pois além de possuir grande importância econômica e social, o 

feijão caupi é uma das culturas alimentares que mais compõem a alimentação básica das 

populações mais carentes dessas regiões, devido principalmente, ao seu grande teor 

nutricional, energético e proteico (SILVA et al, 2020). No Estado do Pará, a renda da 

agricultura familiar em sua maioria está inserida no cultivo de variedades tradicionais do 

mailto:regiane.vieira.c11@gmail.com
mailto:henriquebarata2000@gmail.com
mailto:defhersondias@gmail.com
mailto:priscilla.andrade@ufra.edu.br
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feijão caupi, o qual possibilita obter seu próprio alimento, fazer comercialização regional e 

melhorar a qualidade de vida (RIBEIRO et al,2015). 

Considerando que o Estado do Pará possui grande potencial para o cultivo do feijão 

caupi e mercado regional para comercialização e consumo, o objetivo do estudo foi analisar as 

características físicas do feijão caupi produzidos pelos agricultores familiares de Parauapebas, 

Sudeste do Pará. 

 

2. Metodologia 

Os grãos de feijão caupi marrom tipo comercial foram adquiridos na Feira do Centro 

de Abastecimento de Parauapebas, Pará. Os mesmos foram analisados no Laboratório de 

Análises de Alimentos da Universidade Federal Rural da Amazônia, no Campus de 

Parauapebas Pará, localizado nas coordenadas geodésicas 49°51‟19” W latitude, 06°12‟58” S 

longitude, com altitude de 197 m com auxílio do GPS portátil (Modelo e Trex 10, Marca 

Garmin). 

Para a caracterização física, foram realizadas as seguintes medições em 100 unidades 

de grãos de feijão (n = 100): altura, diâmetro longitudinal externo e diâmetro transversal 

externo, obtidas com auxílio de um paquímetro analítico metálico 300 mm com precisão de 

0,01 mm e os resultados foram expressos em centímetro (cm). Para a determinação da massa 

dos feijões foi utilizada uma balança semi-analítica (Modelo ARD110, Marca OHAUS 

Adventurer) em 100 unidades de grãos e os resultados foram expressos em gramas (g). 

Os resultados das análises físicas dos grãos de feijão caupi (altura, diâmetro 

longitudinal externo, diâmetro transversal externo e massa) foram analisados por estatística 

descritiva utilizando-se medidas de tendência central (média) e de variabilidade de dados 

(desvio-padrão). 

 

3. Resultados/Discussões 

A determinação das propriedades físicas de grãos possui grande importância nas 

etapas de beneficiamento, como o dimensionamento de equipamentos e sistemas para 

colheita, manuseio, transporte, secagem e armazenamento (DI LANARO et al., 2011). Os 

dados de altura dos grãos (0,83 cm) observados na Tabela 1, encontram-se próximos da média 

observada em trabalho realizado por Nascimento et al. (2012) com sementes de feijão caupi, 

onde a característica altura de sementes apresentou-se com variações que foram de 0,57 a 1,13 

cm, com média de 0,76 cm. 
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Tabela 1: Caracterização física dos grãos de feijão caupi. 

Determinações Físicas Grãos 

Altura (cm) 0,83 ± 0,07 

Diâmetro longitudinal externo (cm) 0,67 ± 0,05 

Diâmetro transversal externo (cm) 0,52 ± 0,05 

Massa de 100 grãos (g) 19,28 ± 2,08 

 

Da Silveira et al, (2019), caracterizando grãos de feijões-fava rajada (Phaseolus 

lunatus L.), encontrou diferentes alturas de grãos, variando de 2,13 a 2,66 cm. Ressalta-se a 

diferença da variedade de feijão em relação à altura dos grãos. Estes valores indicam a 

existência de variabilidade genética entre indivíduos de uma mesma subclasse e para 

indivíduos de outras variedades para os caracteres avaliados nos demais trabalhos. 

Quanto a massa de 100 grãos, Segundo Hernshaw (2008), os grãos podem ser 

classificados como: pequenos (< 15g/100 grãos), médios (15,1 – 20 g/100 grãos), grandes 

(20,1– 25 g/100 grãos) e muito grandes (> 25,1 g/100 grãos). O valor médio da Massa de 100 

grãos (g) obtido na referida propriedade rural em Parauapebas, PA foi de 19,28 g. Este valor 

encontra-se abaixo dos padrões de preferência, tanto dos produtores quanto dos compradores 

e empacotadores, que preferem grãos com peso superior a 20 g por 100 grãos (Freire Filho et 

al., 2011). 

Do Nascimento et al, (2012), em seu trabalho caracterizou morfologicamente 15 

variedades de sementes de feijão caupi (Vigna uniculata L.), estas foram adquiridas através de 

agricultores familiares no estado do Acre. Avaliando a massa de 100 grãos, o autor identificou 

uma grande variação de massa, partindo de 6,96 g, menor valor encontrado, até o maior valor 

de 33,75 g. Silva et al, (2010), avaliando a constituição físico-química de feijão comum 

(Phaseolus vulgaris L.) o peso de 100 sementes, nas três variedades avaliadas, variou de 21,6 

g a 59,7 g. 

Segundo Silveira (2005), o crescimento, o incremento da biomassa, a produtividade e 

o estado nutricional do feijoeiro são afetados por um grande número de fatores, destacando-se 

as adubações realizadas. Públio et al. (2017), afirma que existe ampla variabilidade genética 

para todas as características de produção entre genótipos de feijão caupi. 

Para os valores de diâmetro longitudinal externo (0,67 cm) e transversal externo (0,52 

cm) apresentados neste estudo, encontram-se próximos ao encontrado por Araújo Neto et al. 
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(2014), que verificou valores de 0,67; 0,71; 0,75 e 0,79 cm, utilizando peneiras de número 17, 

18, 19 e 20, respectivamente, para diâmetro de grãos de feijão caupi da cultivar Novaera.  

Caracterizando sementes crioulas de feijoeiro comum, Borges et al, (2012), visualizou 

a variação do diâmetro longitudinal externo partido de 0,57 a 0,78 cm, e diâmetro transversal 

externo 0,44 a 0,62 cm. Sasso (2016), caracterizando genótipos de feijão por meio de análises 

de colorimetria, biometria e espectroscopia no infravermelho, para as mesmas variáveis 

observou os valores de 0,64 a 0,88 cm para o diâmetro longitudinal e 0,48 a 0,74 cm para o 

diâmetro transversal. Sendo os valores coerentes com ambos autores.  

Através dos valores de desvio padrão, verifica-se que os grãos de feijão apresentam 

pequenas desuniformidades em suas dimensões características, observando-se para a variável 

massa de 100 grãos (g) o valor de 2,08. Esse comportamento é observado por diversos 

autores, onde a maioria dos produtos biológicos avaliados, durante a secagem, contraem-se, 

irregularmente, em diversas direções, elevando o valor de desvio padrão, que quanto mais 

próximo de zero maior uniformidade representa ao conjunto de dados (FORTES e OKOS, 

1980; KALEEMULLAH e GUNASEKAR, 2002; CORRÊA et al., 2002). 

 

4. Conclusão 

As características físicas para as variáveis analisadas estão de acordo com a literatura 

encontrada em outros estudos. Entretanto, para as características físicas da massa de grãos, 

que foram intermediários em comparação aos de sua mesma variedade, são consideradas 

abaixo do padrão de preferência exigida pelo mercado que prefere grãos maiores. Deste 

modo, se faz importante dar suporte aos produtores da agricultura familiar com técnicas que 

possibilitem maior produção do feijão caupi, pois esta cultura ainda requer cuidados quanto a 

qualidade na produção e no processamento dos grãos para que possa competir tanto no 

mercado regional quanto nacional. 
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Área Temática III: Engenharia de Alimentos, Tecnologias Agroalimentares e Sistemas Agroindustriais 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

As abelhas (Apis melífera) efetuam um importante papel para o meio ambiente, pois 

com a polinização favorece uma atividade que beneficia a natureza e a humanidade, assim, 

garantem cultivos maiores e melhores produções de frutos e grãos e possibilitam a colheitas 

de mel, cera, própolis e geleia real(WOLFF, 2018). 

O mel de abelha é um produto natural alimentício produzido a partir do néctar das 

flores ou das secreções procedentes de partes vivas das plantas ou de excreções de insetos 

sugadores de plantas que ficam sobre partes vivas das plantas que as abelhas recolhem, 

transformam, combinam com substâncias específicas próprias, armazenam e deixam madurar 

nos favos da colmeia. (BRASIL, 2000). Sua composição depende de muitos fatores como 

espécies vegetais, natureza do solo, clima, espécie das abelhas e estado fisiológico da colônia 

(SOUZA, 1992). 

Atualmente, o Brasil é um dos maiores produtores de mel, no entanto, ainda existe um 

grande potencial apícola não-explorado e grande possibilidade de se maximizar a produção, 

incrementando o agronegócio apícola.(CAMARGO, 2002).Diante do exposto, o presente 

trabalho teve como objetivo determinar as características físico-química de diferentes 

amostras de mel de abelha comercializada no município de Ipixuna do Pará. 

 

2. Metodologia 

Foram coletadas 5 amostras de mel de abelha de comerciantes nas feiras do município 

de Ipixuna no Pará. As amostras foram levadas para o Laboratório de química da 
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Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) no campus de Belém e Paragominas. As 

analises físico-químicas foram feitas em triplicata, seguindo metodologias estabelecidas pelas 

normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz (2008). Foram realizadas análises físico-químicas 

de: pH, através da leitura direta em pHmetro; acidez total titulável (ATT), foi feita através da 

titulação com hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 mol/L; a condutividade elétrica, executada com 

o auxílio de um condutivímetro portátil; análise do teor dos sólidos solúveis totais (SST) foi 

feita com o emprego de um refratômetro portátil e relação dos valores de ºbrix; o teor de 

umidade foi feita pelo método gravimétrico, onde pesou-se 5 g de polpa em cadinho de 

porcelana previamente aferido, sendo o conjunto cadinho mais mel levado a estufa a 105º C, 

até eliminação completa da umidade; o teor de cinzas foi avaliado colocando-se o cadinho 

remanescente da determinação de umidade em mufla a 600°C e após 6 horas o cadinho foi 

retirado e pesado; e açúcares redutores. Os dados resultantes da caracterização físico-química 

foram submetidos à análise de Média e desvio padrão. 

 

3. Resultados/Discussões 

Tabela 1. Médias dos Parâmetros físico-químicos de amostras de mel da região de Ipixuna, Pará. 

Media e desvio + padrão  

O pH apresentou valor médio de 3,75±0,06 com variação 3,40 e 3,79, a amostra IP2 

apresentou o maior valor nesse parâmetro. A condutividade teve uma média de 158,8±0,17 µS 

com variação entre 152,0 e 161,9, sendo que a amostra IP5 apresentou o maior valor médio. 
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Os valores da acidez para as amostras analisadas variaram entre 56,97 e 74,56 meq.kg
-1

, com 

média de 69,6±4,77 meq.kg-1, estando em conformidade com as normas nacionais e 

internacionais para méis de Apis. Em relação a SIT, os valores variaram de 2,24 e 10,14, 

sendo que a amostra IP3 obteve o valor de 8,24±2,49.  Para o parâmetro SST*2, a variação foi 

de 79,6 e 81,05 entre as amostras analisadas, e a amostra IP4 apresentou o valor médio de 

81,04±0,01. Já a amostra IP2 obteve os maiores valores de umidade (18,8±0,0), açúcar 

(58,8±7,9) e cinzas (0,57±0,02), no qual, o valor de umidade variou entre 17,1 e 20,2 %, 

açúcar entre 43,78 e 64,11 % e cinzas de 0,20 a 0,60 entre as amostras analisadas. 

Os valores de pH das amostras de mel corroboraram com os resultados de Viuda-

Matos (2010), Abadia Finco et al. (2010) e Borges et al. (2017) apresentando os valores 

dentro dos valores limites estabelecidos para alimentos ácidos. Borges et al. (2017) diz que 

não há indicação dos valores de pH na legislação brasileira, mas esse parâmetro é considerado 

importante pois pode ser indicativo de fraudes ou contaminação microbiana.  

A condutividade das amostras analisadas apresentou valores abaixo dos exigidos pelo 

Codex Alimentarius que é de 800 μS. Este parâmetro não é padronizado pela Legislação 

brasileiras. A condutividade do mel depende dos ácidos orgânicos e dos sais minerais, além 

das proteínas e de algumas outras substâncias (Crane, 1985; Horn, 1996), e Alves et al. 

(2005) considera esse parâmetro um bom critério para a determinação botânica do mel. 

A acidez das amostras analisadas apresentou valores elevados, entre 57.89±1.19 e 

69.6±4.77 meq.kg
-1

, ultrapassando os parâmetros legais com acidez acima de 50 meq.kg
-1

 

proposto por Codex Alimentarius, e, com os valores encontrados por Borges et al. (2017) em 

Petrolina-Pe e Alves et al. (2005) em São Gabriel-Ba. Evangelista-Rodrigues et al. (2020) diz 

que o teor de acidez do mel influencia diretamente o seu sabor, e esse fator pode explicar a 

preferência do consumidor pelo sabor do mel de abelha.  

Já para o SST ºBrix, as amostras apresentaram valores entre 79,7% a 81,0% 

corroborando com os resultados encontrados por Souza (2012) e Borges et al. (2017). 

A umidade (%) analisada apresentou média de 18.53±0.05 %, sendo que as amostras 

apresentaram valores abaixo dos limites especificados nas legislações nacional e internacional 

para o mel de Apis. O teor de umidade é o principal fator determinante da viscosidade e 

fluidez do mel não podendo ultrapassar valores acima de 21% (Souza et al., 2012). Com 

relação à produção de mel, Couto (1996) defende como valor máximo de umidade 18% e 
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dentro desta linha, o mel de Ipixuna-Pa poderia ser armazenado por mais tempo, diminuindo, 

desse modo, sua fermentação. 

Em relação ao teor de açúcar, é recomendado no mínimo de 65% segundo a 

Legislação brasileira de identidade e qualidade (Brasil, 2000).  As amostras de mel de 

Ipixuna-Pa apresentaram valores abaixo do mínimo estabelecido pela Legislação. De acordo 

com os resultados apresentados, o teor de açúcar foi gradativamente diminuído durante o 

processo de armazenamento e a ação enzimática (Borges et al., 2017). 

Para o parâmetro Cinzas, pelo Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do 

Mel, permite-se até 0,6% de cinzas na amostra de mel, qualificando-o como mel para 

consumo (Evangelista-Rodrigueset al., 2005). Entretanto, todas as amostras analisadas de 

Ipixuna ficaram dentro do limite permitido corroborando com os resultados apresentados por 

Silva et al. (2009) e Kahraman et al. (2010). Segundo Viuda-Martos et al. (2010), a variação 

do valor de cinzas também é influenciada pela diferença no solo, condições atmosféricas e 

tipo e fisiologia de cada planta. 

 

4. Conclusão 

Conclui-se que, os parâmetros físico-químicas das amostras de mel da região de 

Ipixuna do Pará, com exceção da acidez e açúcar, encontram-se dentro dos padrões 

estabelecidos pela legislação. Diante disso, a indicações de uma má manipulação ou 

adulteração das amostras. 
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Área Temática III: Engenharia de Alimentos, Tecnologias Agroalimentares e Sistemas Agroindustriais 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

Minas Gerais é o principal produtor de leite e o maior produtor de café no Brasil, 

respondendo por 26,6% da produção total de leite do Brasil e maior produtor dos Queijos 

Minas artesanais e aproximadamente 50% da produção de café nacional, sendo as regiões Sul 

e Sudeste as maiores contempladas, o que é um dos fatores culturais mais importantes do 

desenvolvimento econômico da região (BRASIL, 2017).  

A inserção do café como ingrediente principal para agregar a qualidade do Queijo 

Minas Padrão, que modifica a cor tradicional e torna se um importante atrativo, que reúne os 

dois principais produtos agrícolas da cultura mineira. 

O método CIELab, leva em consideração o sistema da Comissão Internacional de 

Iluminação (CIE) em termos de coordenadas L* a* b*, onde L considera a luminosidade, a 

representa o espaço do vermelho ao verde, e b do amarelo ao azul. (ANDRADE, 2018). A cor 

dos produtos lácteos é o primeiro atrativo percebido pelos consumidores que muitas vezes é o 

um fator decisivo no ato da compra, devido a sua tradição habitual.  

mailto:/washingtonmariano10@live.com
mailto:/alex.uzeda@ifsuldeminas.edu.br
mailto:/julio.carvalho@ifsuldeminas.edu.br
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Diante disso, objetivou-se a Colorimetria caracterizada por análise físico química e 

sensorial do Queijo Minas padrão comercial, utilizando a adição de infusão de café torrado e 

moído no início da maturação. 

 

2. Metodologia 

A fabricação do Queijo Minas Padrão foi realizada no Laticínio do IFSULDEMINAS 

– Campus Machados, seguindo as normas de boas práticas de fabricação exigidos pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), seguindo a metodologia de Furtado e 

Neto (1994) com alterações na maturação que foram sobre a infusão de diferentes 

concentrações de soluções de café que ocorram da seguinte forma: Queijo minas padrão 

comercial (Q1) sem infusão (SI); Queijo minas padrão imerso infusão de café diluído - 6%, 

solução correspondente a 180g de café torrado e moído para 3L de água (Q2); Queijo minas 

padrão imerso infusão de café diluído - 7%, solução correspondente a 210g de café torrado e 

moído para 3L de água (Q3); Queijo minas padrão imerso infusão de café diluído - 8%, 

solução correspondente a 240g de café torrado e moído para 3L de água (Q4); Queijo minas 

padrão imerso infusão de borra de café - solução correspondente a 200g de borra. 

No qual, na maturação após a prensagem, os queijos (Q2 – Q4) ficaram em infusão de 

café durante quatro dias a 4ºC, em recipientes plásticos de 5 litros, sendo virados 

manualmente a cada 24 horas, para queos tratamentos atingissem todos as localidades dos 

queijos. Posteriormente os queijos foram retirados das soluções e submetidos a uma segunda 

etapa de maturação (17 dias a 11°C).  

A análise de Colorimetria foram conduzidas no Laboratório de Bromatologia do 

IFSULDEMINAS- Campus Machado.Usou-se o Colorímetro Chroma Meter CR-400 (Konica 

Minolta (Konica Minolta), Japão), utilizando a fonte de luz D 65 e forma geométrica 45/0. O 

valor foiexpresso no sistema CIELAB. Conforme descrito em Konica Minolta Sensing 

(2007), onde calculou-se o croma [C = (a *
2 

+ b *
2
) ½]. As leituras colorimétricas foram 

realizadas retirando as cascas e medindo no interior dos queijos em triplicata.  

Conforme a metodologia de Meilgaard, Civille e Carr (1999), a análise sensorial deste 

estudo foi conduzida no Laboratório de Análise Sensorial do IFSULDEMINAS – Campus 

Machado. O cálculo do índice de aceitabilidade (IA) foi realizado, de acordo com 

metodologia de Monteiro (1984), que considera a razão entre a nota média (Aceitação) e a 

nota máxima dada ao produto multiplicada por 100. O estudo foi submetido ao Comitê de 

ética do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais e está 

cadastrado sob o CAAE 35595819.0.0000.8158. 
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A partir dos resultados obtidos, encontraram-se as médias, nas quais foram submetidas 

a análise de variância e comparação pelo teste de Tukey, com auxílio do Software SISVAR, 

ao nível de 5% de significância (FERREIRA, 2008). 

 

3. Resultados/Discussões 

De acordo com a Tabela 2 é apresentados os resultados da análise de Colorimetria e do 

índice de aceitabilidade (IA%).  

 

Atributos 

Formulações
1
 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

L 84.940000 a1 82.365000 a1 86.805000a1 83.790000 a1 84.085000 a1 

a* -2.065000 a1 -1.885000 a1 -1.615000 a1 -1.250000 a1 -1.310000 a1 

b* 15.930000 a1 21.440000 a1 18.230000 a1 18.825000 a1 18.205000 a1 

Croma 7.875000 0.000000 8.970000 12.230000 3.995000 

IA% 84,44 89,44 79,33 77,44 82,66 
1Q1: Sem Infusão; Q2: 6%; Q3: 7%; Q4: 8% ; Q5:Borra. Fonte: Própria (2020). 2 Médias seguidas da 

mesma letra na linha não diferem entre si, pelo Teste de Tukey (p< 0,05). Fonte: Própria (2020). 

   

Os valores de L* indicam a luminosidade, uma vez que os valores variam do preto ao 

branco (SOUZA, 2018),onde o valor mais próximo de 100, mais próximo representará do 

branco. A formulação (Q3) de 7% apresentou maior índice de luminosidade, os valores 

médios obtidos apresentaram superiores ao estudo de Ferreira (2018)que estudou a elaboração 

de queijo coalho defumado com borra de café em diferentes concentrações e exposição de 

tempo de defumação, nos quais os valores médios de L* obtidos variaram de 75,56 a 79,3. 

Em relação os valores das coordenadas de a*tenderam para verde dispostos na tabela 2 foram 

superiores aos resultados encontrados por Ferreira (2018) onde os valores nos ambos estudos 

não apresentaram diferencias significativas nas respectivas pesquisas. Para coordenadas de b* 

não apresentou diferenças significativas, os valores das formulações apresentaram acima dos 

resultados obtidos por Ferreira (2018), porém ambos tenderam ao amarelo que possibilitou 

compreensão devido a infusão dos queijos em solução de café. Para croma* ou seja a 

intensidade, os valores não diferenciaram entre si significativamente, onde o a formulação 

(Q4) com 8% de café obteve a maior média, ou seja, obteve coloração mais intensa. A 

formulação a 6% obteve menor intensidade, pois foi a amostra com menor concentração.  

A formulação Q2 ao que refere da maturação de queijo minas padrão sob infusão em 

solução a 6% de café, foi que obteve o maior IA%(89,44) na preferência da cor presente nas 

amostras de queijos, seguido pela Q1, Q5, Q3 e Q4. A formulação Q4 – 8%, foi a que obteve 

o menor IA%(77,44), que pode ser atribuído a coloração escura devida a alta concentração de 

solução de café. Porém, considerando que para obter um bom índice de aceitabilidade, o 
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percentual deve ser acima ou igual a 70%, todas as formulações obtiveram boa aceitabilidade 

pelos provadores em relação a coloração dos queijos. 

 

4. Conclusão 

O estudo demonstra a relevância da caracterização da cor como instrumento de 

aceitabilidade. Os resultados apresentados evidenciam que produto queijo minas padrão com 

infusão de café possui probabilidades promissoras de aceitação no mercado lácteo. 
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Área Temática III: Engenharia de Alimentos, Tecnologias Agroalimentares e Sistemas Agroindustriais. 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

Queijo artesanal é o produto elaborado com leite integral fresco e cru e com 

características de identidade e qualidade específicas. A produção artesanal do queijo é uma 

forma de agregação de valor à produção leiteira que pode orientar-se pela cultura regional, 

pelo emprego de técnicas tradicionais ou por inovações técnicas que garantam ao produto a 

aparência e o sabor específicos deste produto, entretanto, é muito importante a fiscalização 

sanitária de sua produção, que deve ser periódica e realizada por órgão ou entidade de 

controle e defesa sanitária competente (MINAS GERAIS, 2018). 

A fiscalização e controle microbiológico de queijos artesanais são importantes, pois 

informam e conscientizam os produtores, manipuladores e população sobre os riscos 

existentes na produção e armazenamento não adequados, conforme as normas exigidas por 

legislação na produção de alimentos (SOUSA et al., 2020). 

Como a contaminação dos queijos representa um risco para a população consumidora, 

quando estes são elaborados de forma inadequada e sem o devido tempo de maturação 

(VASCONCELOS, 2019), esta pesquisa objetiva analisar e descrever a contaminação 

microbiana em queijos artesanais produzidos e comercializados no Brasil por meio de uma 

revisão bibliográfica. 
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2. Metodologia 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica exploratória sobre a qualidade 

microbiológica de queijos artesanais brasileiros. Para a pesquisa de estudos sobre o tema, 

foram utilizados os termos "queijo artesanal", "microbiologia" e “qualidade microbiológica” 

associados aos operadores lógicos “AND”, para relacionar termos, e “OR”, para somar 

termos. A pesquisa foi limitada a artigos em língua portuguesa e realizada nas bases de dados 

eletrônicas SciELO e Google Acadêmico, compreendendo produções publicadas entre os anos 

de 2017 a 2020. 

 

3. Resultados/Discussões 

Silva et al. (2019) realizaram análise da qualidade microbiológica de queijos coalho 

produzidos em três cidades da região sul do estado de Roraima (Brasil) e verificaram que 

todas as amostras estavam dentro dos padrões microbiológicos aceitáveis para coliformes, 

indicando a existência de um controle na higiene dos equipamentos e manipuladores durante a 

produção dos queijos. Entretanto, um dos lotes de queijo coalho da cidade de São Luiz do 

Anauá apresentou contagem de Staphylococcus aureus acima do limite de tolerância de 10
3
 

UFC.g
-1

, sendo, desta forma, inadequado para comercialização e consumo. Foi apontada a 

possibilidade de falha na higienização do manipulador, uma vez que esta bactéria faz parte da 

microbiota de pele e mucosas dos seres humanos. 

Vasconcelos (2019) conduziu um estudo sobre a qualidade microbiológica de queijos 

artesanais produzidos com leite ovino em Minas Gerais (Brasil). Buscou-se comparar a 

qualidade microbiológica do leite antes e após a aplicação de Boas Práticas de Fabricação 

(BPF) na propriedade onde foi realizada a pesquisa. O leite obtido antes da aplicação de BPF 

foi considerado impróprio para o beneficiamento do queijo, tendo contagens médias de 

Escherichia coli de 5,73x10³, acima do permitido pela legislação. Entretanto, após a aplicação 

de BPF, as contagens foram inferiores a 1,0x10², se adequando a legislação brasileira. 

Sousa et al. (2020) analisaram a presença de coliformes totais, coliformes 

termotolerantes e Salmonella sp. em queijos Minas frescal comercializados em Rio Verde 

(Goiás, Brasil) e verificaram que todas as amostras estavam em conformidade com os padrões 

microbiológicos para estes microrganismos, mesmo após 10 dias de armazenamento a 

temperaturas ≤ a 7º C. 

Aragão et al. (2019) realizaram a análise de Staphylococcus aureus em queijos coalho 

artesanal elaborados com leite de cabra obtidos de 11 municípios das regiões do Agreste e 

Sertão do estado de Pernambuco (Brasil) e verificaram que as amostras apresentaram 
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contagens entre 7,0x10³ a 8,6x10
6
, superior ao permitido pela RDC nº 12 (2001), que é de 

5,0x10² UFC/g para queijos que possuem alta umidade (como os analisados), apresentando 

risco para a saúde dos consumidores desse produto. 

Pereira et al. (2017) analisaram a presença de Salmonella sp. e quantificaram 

Staphylococcus aureus em queijos de coalho produzidos artesanalmente a partir de leite cru 

não pasteurizado em sete queijarias do município de São Rafael (Rio Grande do Norte, Brasil) 

e verificaram que todas as amostras apresentaram quantidade de S. aureus acima do de 5x10² 

UFC/g, limite permitido pela legislação. Assim, todos os queijos foram classificados como 

impróprios para o consumo humano, evidenciando condições de higiene inadequadas. 

 

4. Considerações Finais  

As análises microbiológicas realizadas em queijos artesanais produzidos em diferentes 

regiões do Brasil demonstraram inadequações, principalmente com relação a quantidades de 

coliformes totais, coliformes termotolerantes eStaphylococcus aureus, além da presença de 

Salmonella sp. A qualidade microbiológica dos queijos artesanais foi relacionada às 

condições de higiene inadequadas, problemas de qualidade das matérias-primas ou 

higienização dos manipuladores. Este trabalho demonstrou a importância de estudos, 

pesquisas e análises microbiológicas periódicas de queijos artesanais e suas matérias-primas 

para evitar consequências negativas do consumo de produtos com qualidade inadequada ao 

consumidor. 
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Área Temática III: Engenharia de Alimentos, Tecnologias Agroalimentares e Sistemas Agroindustriais. 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

O agronegócio brasileiro e os empreendimentos da agricultura familiar têm 

apresentado um crescimento substancial nas últimas décadas. Segundo Luz (2016), nos 

últimos 20 anos a área plantada brasileira cresceu 39%, enquanto a produtividade, por sua 

vez, cresceu 141%. Simultaneamente ocorreram mudanças no mercado mundial, que somadas 

ao crescimento da produtividade convergiram de modo a promover o Brasil à condição de 

importante fornecedor no mercado mundial de alimentos. Diante de um cenário advindo da 

gestão estratégica de cooperativas, associações e produtores rurais, além da inserção da 

agricultura orgânica nesse cenário, promovem alternativas para comercialização mais efetiva 

entre cliente e produtor; e promissora a abertura do mercado ao agronegócio.  

A agricultura orgânica é apontada como uma estratégia de desenvolvimento rural e 

pode, potencialmente, proporcionar maior retorno monetário aos pequenos produtores 

familiares. Nesse modelo de agricultura, cresce a dinamização do setor de forma eficiente, 

alocando melhor seus recursos produtivos, podendo otimizar e qualificar a produção. Nesse 

contexto, a produção da agricultura orgânica ganha espaço para a geração de renda familiar 

rural, com a contribuição de todos os membros da família. A agricultura orgânica pode 

representar o lócus ideal ao desenvolvimento de uma agricultura ambientalmente sustentável, 

dada a sua característica de diversificação e de integração de atividades animais e vegetais, 

pela pequena escala com que trabalham (CAUMO; STADUTO, 2014).  

Dessa forma, a síntese do Protocolo Certifica descreve o processo para um produtor 

rural, cooperativa ou associação ser  habilitado a um certificado pelas normas orgânico Brasil 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1787 

por uma entidade certificadora aprovada pelas legislações vigentes do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O protocolo revela a estrutura da gestão para possuir a 

certificação, correlacionando procedimentos operacionais e registros com a realidade de cada 

empreendimento, com o intuito de trazer autonomia para agricultura familiar trabalhar e 

comercializar com as perspectivas da internacionalização dos produtos no mercado exterior. 

Tendo em vista, uma demanda crescente e exponencial ao consumo e diversidade da cultura 

do orgânico no Brasil e em outros países, abre margens para impulsionar o mercado orgânico 

de produtores rurais, cooperativas e associações, desse modo, habilitando novas alternativas 

de crescimento comercial para cada classe produtiva. Além de trazer conformidade com as 

leis e regulamentos nacionais, estando habilitado aos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da ONU.  

 

2. Metodologia 

O desenvolvimento da pesquisa foi realizado na Associação de Produtores e 

Produtoras Rurais da Comunidade de Campo Limpo (APROCAMP), localizada em Campo 

Limpo a 19,2km do Município de Santo Antônio do Tauá, tendo as coordenadas geográficas 

entre 1°02‟48.6 (sul) e 48°10‟23.3 (oeste), situada no nordeste paraense e destina-se à 82,4km 

da capital do Estado do Pará, Belém. A APROCAMP é composta por 34 famílias, entre essas 

famílias trabalham ativamente 57 cooperados e tem como renda principal a comercialização 

de hortaliças, leguminosas, frutas e oleaginosas no mercado regional, além de outras matérias-

primas que ainda estão em estudo, tendo um potencial para o abrir outros cultivos e novas 

oportunidades comerciais. 

O Protocolo Certifica desenvolveu-se a partir dos estudos, artigos e experiências 

realizadas durantes os anos de trabalho na área de certificações, auditorias internas e gestão de 

documentos e registros. Projetando a realidade de produtores e associações mediante ao 

processo de certificação e gestão, adaptando esse desenvolvimento do protocolo para maior 

compreensão e entendimento. Tendo sua estrutura baseada em normas e leis regulamentarias 

do Brasil. Entre as suas primeiras etapas, foi realizado questionários e entrevistas com os 

familiares em relação a gestão do grupo de produtores da associação e seus questionamentos 

em relação a inserção desse novo modelo de gestão, que devidamente irão seguir algumas 

exigências mínimas para a continuidade do processo. Dentre as exigências podemos observar 

o compromisso de todos os produtores da associação envolvidos no processo e de todas as 

unidades de produção da associação ao cumprimento dos regulamentos técnicos vigentes. 
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Esses questionários abordarão aspectos relacionados as questões sociais e familiares, as 

atividades econômicas e a produção das matérias-primas e produtos finais, baseado em 

Guimarães, Curado (2013). 

O Protocolo Certifica terá os seguintes passos para processo de certificação: 

solicitação de certificação, análise crítica da solicitação de certificação, proposta comercial, 

contrato de certificação, auditoria, análise do relatório e decisão de certificação, manutenção 

da certificação/supervisão e a extensão ou redução de escopo. Com o progresso do 

desenvolvimento do Protocolo Certifica e adaptação as realidades da associação com as 

afinidades do processo da certificação orgânica, a aplicação do protocolo na associação será 

mediante a metodologia estruturada entre a gestão da certificação orgânica e o sistema de 

controle interno. O SCI (sistema de controle interno) é o principal documento que a 

associação, cooperativa e grupos de produtores devem possuir para a organizar, estruturar e 

assegurar um sistema eficiente que garanta o cumprimento, por parte de seus membros, dos 

requisitos de produção e de certificação regulamentados. 

 

3. Resultados/Discussões 

Os benefícios da implantação do Protocolo Certifica na APROCAMP retratam um 

novo desenvolvimento nas perspectivas da qualidade, gestão e mercado de cada associação e 

cooperativa. Em termos de qualidade produtiva, além de seu valor nutricional e material, o 

alimento tem sido avaliado pelo significado simbólico e comunicativo. Através da compra e 

do consumo, as pessoas expressam a sua cultura e reforça sua identidade. Por isso, o mercado 

está, cada vez mais, atento às questões ambientais e sociais ligadas à agricultura (SADILEK, 

2019). Portanto, o consumo e o comportamento do consumidor estão relacionados 

diretamente com a produção alimentar, com a qualidade final do produto, um contexto direto 

com a cultura e os valores morais provenientes da agricultura familiar, em busca da segurança 

de alimentos ao consumidor. 

No ponto de vista da gestão, observamos os desafios e os limites da APROCAMP, 

tendo em vista as condições de fácil entendimento e processos simples que abordamos 

mediante o processo de implantação. Entretanto, esta estratégia inovadora de gestão coletiva 

ou participativa de cooperativas, associações e de produtores rurais, a partir dos princípios da 

economia solidária e circular, necessita, periodicamente, de avaliação sobre seus avanços, 

dificuldades e desafios que precisam ser enfrentados para sua consolidação. Uma das 

principais lacunas identificadas na gestão são o mau entendimento e compreensão dos 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1789 

instrumentos e ferramentas utilizadas nas cooperativas e associações que inviabiliza o 

desenvolvimento dos empreendimentos. A gestão aprimora a tomada de decisão, este motivo 

faz com que as ações visem a otimização da atividade produtiva, de seus recursos e da 

aquisição de insumos, como também, a possibilidade de crescimento, desenvolvimento e 

permanência no mercado. O modo de gestão deve estar aliado a estratégias de 

desenvolvimento que permitam a inclusão da cooperativa e associação de forma mais 

dinâmica e próxima do meio mercantil em que está inserida (MOREIRA, 2017). 

Em relação ao mercado, podemos observar que a associação se tornar habilitada a 

seguir as demandas exigidas pelo mercado, em foco a área que será explorada pelas 

especificações dos seus produtos: orgânico, saudáveis e da agricultura familiar. A promessa 

de alimentos mais saudáveis, com enorme apelo aos consumidores que se dispõem a pagar 

mais por isso, obriga os produtores a garantir a qualidade. O cumprimento dos padrões de 

produção em mercados globais, onde consumidores e produtores se tornam cada vez mais 

distantes uns dos outros, só pode ser assegurado pela certificação (KLEEMANN, 2014; 

TRAN, 2013). E através de manuais, protocolos e a gestão da certificação constituem uma 

forma de mecanismo essencial para a exportação de produtos orgânicos e conquista de novos 

mercados, trazendo garantia de vendas do produtor. 

 

4. Considerações Finais ou Conclusão 

A qualificação da inovadora pesquisa correlacionando o protocolo certifica e as 

associações e cooperativas habilita e valida um modelo a futuros empreendimentos solidários 

e produtores rurais que desejam expandir sua produção com qualificação e regulamentação. 

Nesse sentido, destaca-se a importância dos apontamentos ao protocolo certifica mediante a 

realidade da agricultura orgânica, os processos de produção e a gestão, visando um novo 

cenário as associações e cooperativas para o mercado nacional e internacional. 
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Área Temática IV: Agroecologia, Agricultura familiar camponesa e sabedoria alimentar 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução  

O êxodo rural ainda persiste, pois, muitos produtores buscam uma vida nova na cidade 

e/ou em outras atividades que lhes forneçam melhores condições de vida e/ou salário, fator 

que pode contribuir para a falta de futuras gerações na gestão das propriedades rurais, em 

especial no âmbito da agricultura familiar. Em decorrência disso, nos últimos 

anos,importantes discussões acadêmicas vêm sendo suscitadas no contexto dos 

empreendimentos rurais presentes no país.(MOREIRA, 2014) 

O interesse pela juventude acompanha a tendência atual das discussões que 

particulariza o jovem, alvo de debate e atenção do poder público e da sociedade civil 

organizada. A juventude está em cena e diariamente luta contra o processo de exclusão social 

sofrido historicamente por este seguimento (SANTOS. 2009). 

Há muitas pesquisas que deixam evidentes a necessidade de fazer algo prático, que 

possa preparar melhor e motivar os jovens, a continuarem na zona rural desenvolvendo a 

agricultura familiar. As alternativas são diversas, bem como, a realidade de cada lugar. 

A Educação Ambiental ajudaria na ampliação do conhecimento de práticas 

agroecológicas voltadas às crianças e jovens que são filhos e/ou netos de agricultores, 

favorecendo no resgate e expansão dos conhecimentos, estimulando ainda, o uso consciente 

do ambiente, em especial durante exploração do campo para a produção de alimentos, 
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possibilitando empoderá-los de saberes de seus antepassados aliado às novas tendências de 

manejos agrícolas mais sustentáveis (AMORIM, SANTOS, & FONSECA 2018). 

 

2. Metodologia 

A pesquisa foi realizada no mês de julho do ano de 2018, na comunidade Bola Preta, 

em três Projetos de Assentamentos - PA da reforma agrária, sendo eles Canaã, Nova 

Conquista e Barcelona, situados no Município de Capitão Poço Pará. 

A pesquisa priorizou a produção de dados qualitativos. Para efeitos de amostragem, 

foram considerados “filhos de agricultores” os sujeitos sociais integrantes das famílias 

residentes da Comunidade Bola Preta. Estes fizeram parte da pesquisa direta ou 

indiretamente, tendo a participação dos pais também como fonte de informação. 

Para desenvolver a pesquisa, foram realizadas duas visitas na referida comunidade. 

Nestas foram realizadas entrevistas orientadas por um roteiro de questões semiestruturadas, 

com questionamentos sociais, ambientais e produtivos. 

 

3. Resultados/Discussões 

Na comunidade, quarenta e oito filhos de agricultores vivem com as suas respectivas 

famílias e, foram agrupados em três classes de faixa etária, de acordo com as pré-

estabelecidas pelo estatuto da criança e do adolescente Lei nº8. 069, de 13 de julho de 1990. 

De acordo com a lei supracitada, as classes estão compostas por vinte crianças, todas 

possuem os documentos necessários à sua idade, doze delas, ainda não aprenderam a ler, onze 

frequentam o ensino fundamental e nenhuma das crianças trabalha. Dezesseis adolescentes, 

quinze possuem todos os documentos, são solteiros e sabem ler. A maioria frequenta o ensino 

fundamental, doze não trabalham e quatro trabalham na agricultura. 

Já a classe dos adultos é composta por doze representantes, todos possuem 

documentos, são solteiros e sabem ler. Entre os citados, seis frequentam o ensino médio, e 

apenas um cursa o ensino superior em nível de mestrado. A maioria destes, realiza trabalho 

informal na agricultura familiar e apenas dois trabalham formalmente. 

a. Percepção dos filhos sobre a sucessão familiar 

Com relação à opinião dos entrevistados sobre a permanência na propriedade da 

família, vale ressaltar que em algumas situações alguns não puderam participar, por estarem 

ausentes da propriedade ou não apresentar idade suficiente para responder as questões 

apresentadas. Logo, os próprios pais se propuseram a passar as informações necessárias ou 
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possíveis, por isso, apenas dez filhos foram entrevistados diretamente, pois se encontravam 

aptos e presentes em suas residências para contribuir com a pesquisa.  

Quando os filhos foram questionados se gostariam assumir a propriedade no lugar dos 

pais, nove responderam que sim e apenas um declarou que não. Entre os que declararam 

desejo de assumir a propriedade: cinco revelaram ainda a vontade de ir para a cidade, com o 

propósito de conseguir melhores oportunidades de estudos e emprego. 

Um dos jovens em sua fala a respeito da vida no meio rural relata “- Eu gosto daqui, já 

trabalho faz três anos, na agricultura mesmo, tá empregado não é ruim, o dinheiro é garantido todo mês, mesmo 

assim eu sinto vontade de ir pra cidade arrumar um serviço melhor e ter outro tipo de lazer diferente do daqui” 

(F. N., sexo masculino, 18 anos). 

Por outro lado a falta de motivação é notória quando outro jovem diz - “Eu não acredito 

que posso viver bem aqui, o meu pai não tem terra que dá pra trabalhar, eu não estudo, o lazer que tem aqui é só 

jogos, festividades e comemorações e eu quero ter um “futuro melhor”, ir pra cidade estudar e ser professor de 

educação física” (D., sexo masculino, 23 anos). 

O relato de uma adolescente não é tão diferente e deixa evidente que algo precisa ser 

feito para os filhos sintam-se motivados e esperançosos a continuar na zona rural - “Até acho 

que posso assumir aqui no lugar dos meus pais, mas não acho que dá pra viver bem e ter um bom futuro, pra 

melhorar pra ter mais consórcio dos cultivos. Eu ainda estou no ensino fundamental mas quero ser técnica em 

enfermagem” (S., sexo feminino, 14 anos). 

Coradini (2015), em seu estudo de caso com jovens agricultores, aponta que o que está 

por trás do discurso da falta de lazer, na verdade, é a monotonia de encontrar-se sempre com 

as mesmas pessoas, de ir a algum lugar e encontrar as moças e rapazes com quem convive há 

anos na escola, na igreja, no time de futebol, na vizinhança, etc.  

No entanto, é possível perceber que há esperança de permanência no campo inclusive, 

de constituição familiar, quando um adolescente relata- “Eu gostaria de continuar morando aqui, 

ainda estou estudando o ensino fundamental, mas quero aprender algo na área da agricultura, pra ter um bom 

futuro e quando eu arrumar esposa dá pra viver bem.Não gostei de morar cidade, não tenho vontade de voltar pra 

lá. Minha família me incentiva pra eu continuar aqui” (M., sexo masculino, 13 anos). 

As opiniões dos jovens entrevistados mostraram-se contraditórias, com conflito de 

ideais evidenciando que, os fatores anteriormente citados podem ser decisivos a permanência 

dessa geração no campo. Assemelhando-se aos resultados da pesquisa de Dotto (2011), 

quando afirma que os jovens buscam novas relações para atender necessidades específicas da 

vida, que são influenciados a permanecer no campo pelo modo de vida, pela família, e se 

deslocam para cidade por contado lazer e pela facilidade de acesso à educação, trabalho e 

saúde.    
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b. Entraves para o sucesso da produção e as possibilidades de desenvolvimento 

A geração de renda é outra preocupação dos jovens, na opinião dos mesmos, 

constantemente a parte financeira é afetada por causa do insucesso na produção. Ao serem 

questionados, afirmaram que, falta conhecimento necessário para saber contornar as situações 

adversas, como por exemplo: saber prevenir ou combater o ataque de pragas, adquirir crédito 

através dos programas de governo, usar a água e o solo de forma racional, etc. 

Por ainda não terem sido contemplados diretamente com nenhuma linha de crédito ou 

assistência técnica, os filhos não souberam informar sobre este assunto, deixando claro a falta 

de conhecimentos sobre esse assunto, o qual é importante para o desenvolvimento rural. 

Marin (2020) ressalta que, os dados publicados pelo Ministério do Desenvolvimento 

Agrário são reveladores do baixíssimo número de acesso ao Pronaf Jovem nas diversas 

regiões do Brasil. Através do acesso aos recursos financeiros, aos meios de produção e à 

qualificação profissional, espera-se que os jovens ingressem na vida adulta como agricultores 

familiares integrados aos processos de desenvolvimento rural. 

Sendo conhecedores das políticas públicas e de práticas viáveis de desenvolver a 

agricultura, é possível que os sucessores geracionais tenham uma percepção diferente dos 

desafios que os influenciam a ficar ou a ir para cidade. CASTRO, 2009 afirma que, a escolha 

entre “ficar e sair” do campo é mais complexa do que a simples atração pela cidade. 

Armando et al. (2002), sugere que o SAF é interessante para a agricultura familiar, por 

reunir vantagens econômicas e ambientais, e resultar ainda em maior segurança alimentar e 

economia, tanto para os agricultores quanto para os consumidores. Essa é uma vantagem 

presente na comunidade Bola Preta, evidenciada em várias unidades produtivas. 

Conforme Pinto e Dourado (2014) a agricultura praticada nesses assentamentos é 

fundamental para a manutenção da soberania alimentar regional, sendo importante 

desenvolver projetos de pesquisa e extensão, promover debates sobre os efeitos nocivos dos 

agrotóxicos, desenvolver oficinas para os jovens, adolescentes e crianças, como forma de 

valorizaras práticas socioculturais, bem como, incentivar a permanência destes no campo.  

 

4. Considerações Finais 

Observar as condições de vida dos filhos dos agricultores e tentar entender as suas 

expectativas, remete grandes preocupações quanto à permanência das famílias no campo,a 

manutenção do tecido social e os fatores possíveis de garantir a reprodução geração de 

produtores rurais. 
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Essa geração deverá dar continuidade na história do rural atual. Portanto, é louvável o 

desejo de serem o sucessor geracional, apesar de pretenderem sair para a zona urbana em 

busca de melhores oportunidades. Esse conflito do “ir ou ficar” é um reflexo do baixo nível de 

escolaridade, da falta de assistência técnica e de cursos voltados para o fortalecimento da 

agricultura familiar, mais alternativas de lazer entre outros.  

Estas situações são possíveis de comprometer a permanência dos jovens no campo. É 

interessante então, aproveitar a pretensão da juventude, e promover as oportunidades 

almejadas, na própria comunidade onde vivem. 

É necessário transpor as propostas para além dos campos acadêmicos, dos projetos 

sociais, romper as reflexões sobre a importância do fortalecimento da agricultura familiar e, 

tornar em realidade a adoção das estratégias de valorização do rural, garantir que as 

alternativas sugeridas sejam capazes de viabilizar a permanência e continuidade das famílias 

nas suas propriedades, sendo estas contribuintes diretas ou indiretamente dos processos de 

desenvolvimento rural sustentável. 
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Área Temática IV: Agroecologia, Agricultura Familiar Camponesa e Soberania Alimentar 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

O Estado do Pará é composto por 144 municípios e possui atualmente uma população 

de aproximadamente 8.690.745 habitantes. Seu território apresenta dimensões continentais de 

“1.245.870,798 km²’ sendo divido em regiões geográficas imediatas e intermediarias (IBGE, 

2017).A miscigenação de sua população é reflexo da colonização dos diversos povos, como 

africanos, europeus e indígenas, que contribuíram para a formação de seus hábitos e 

costumes. 

Dentre os quais podem destacar o habito alimentar exótico composto pelos mais 

variados tipos de alimentos, por exemplo, o consumo de farinha mandioca, pato no tucupi, 

tacaca, maniçoba e açaí” (SANTOS, 2013).Segundo Dutra, 2001 o hábito alimentar pode ser 

definido como “Tipos de escolha e consumo de alimentos por um indivíduo, ou grupo, em 

resposta a influências fisiológicas, psicológicas, culturais e sociais” nas quais cada sociedade 

estabelece um conjunto de práticas alimentares consolidada ao longo do tempo.  

O município de Inhangapi localiza-se na mesorregião 03-Metropolitana de Belém, 

microrregião 008-Castanhal, é um exemplo de comunidade que mantém esses costumes ou/e 

hábitos tradicionais em sua alimentação (EMBRAPA, 2001).Fato que pode ser explicado pela 

maior parte de seus habitantes residirem no meio rural, situação que decorre da formação 

socioeconômica do município que contempla uma gama relevante de populações tradicionais, 

em especial de quilombolas “Itaboca, Quatro Bocas e Cacoal’ (CPISP, 2014 & FREITAS, 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1798 

Fonte:googlemaps 

 

Figura 1 Mapa da cidade de Inhangapi-Pa 

2015).No entanto, os hábitos e costumes alimentares de uma população podem ser modificar 

ao longo do tempo devido fatores, mudanças socioeconômicas, aumento de renda, consumo 

alimentos mais saudáveis valor nutricional ou até mesmo disponibilidade de alimentos 

(SCHLINDWEIN; KASSOUF, 2006; FRANÇA 2012). Neste contexto o objetivo do trabalho 

é avaliar o perfil alimentar dos consumidores da cidade de Inhangapi-Pa, comparando o 

consumo das carnes de bovinos, aves, suínos, pescado e silvestres  bem como, fazer um 

levantamento dos aspectos socioeconômicos destes consumidores e das possíveis causas que 

os levam a optar por determinado tipo de alimento de origem animal. 

 

2. Metodologia 

Para o presente estudo, foi realizada uma pesquisa exploratória, qualitativa e 

quantitativa por meio de aplicações de questionários via plataforma googleforms, durante os 

dias 24 a 27 de outubro de 2020, com perguntas padronizadas, buscando informações 

relacionadas a aspectos socioecômico e sobre o perfil de consumo de carnes dos moradores da 

cidade de Inhangapi-PA, situada a 6 km a Sul-Leste de Castanhal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para analisar aspectos socioeconômicos dos consumidores foram feitas perguntas 

como: Sexo, faixa etária, nível de escolaridade e renda familiar; e para analisar perfil do 

consumidor foram feitas perguntas como: qual a carne você mais consome, quantas vezes por 

semana você mais consome, qual a forma de obtenção desse alimento, quem é responsável 

pela obtenção (compra e/ou caça) do alimento, motivo da escolha do alimento, costuma 

verificar a validade do produto que consome, as condições de higiene do local de venda 

influenciam na sua escolha de compra, a indicação do profissional de saúde influencia na 
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escolha do alimento, costuma comprar o animal vivo para abater na hora? (Aves, suínos ou 

animais silvestres). Para análise dos dados foi utilizada métodos de estatística descritiva tanto 

quantitativa como qualitativa e revisões bibliográficas. 

 

3. Resultados/Discussões 

a. Perfil socioeconômico  

A partir do número de entrevistados (n = 49), os dados obtidos na presente pesquisa 

indicam que 61,2% (30/49) são do sexo feminino e somente 38,8% (19/40) do sexo 

masculino, esses resultados se assemelham a uma pesquisa realizada no município de 

Umuarama-PR, onde Merline et al (2014), observaram que 71% do total de entrevistados 

pertencem ao sexo feminino e 29% ao sexo masculino, isso pode ser explicado ainda pelo 

grande percentual de mulheres inseridas em atividades domésticas, sendo que em sua maioria 

responsável pelas compras e práticas de serviços domésticos principalmente em regiões de 

menor população como no caso da cidade estudada (Moreira et al.,2017). 

Em relação a faixa etária a de maior representatividade foi de 26 a 30 anos (40,8%), 

seguida de 18 a 25 anos (26,5%) e a faixa etária de 31 a 40 (14,3%) se igualou com 41 a 50 

anos (14,3%), ambas com menor representatividade; quando perguntando sobre a 

escolaridade a maioria dos entrevistados relatou possuir ensino médio completo (32,7%),em 

seguida tem-se nível superior completo (26,5%) e em terceiro lugar ensino superior 

incompleto (20,4%).  

De acordo com os dados obtidos, é possível verificar uma correlação entre a idade e 

nível de escolaridade em relação ao método de questionário utilizado na pesquisa 

“googlefoms”, sendo um possível fator a ser levando em consideração, pois é perceptível que 

os jovens e adultos estão mais inseridos aos meios digitais do que os mais velhos, o que difere 

de uma pesquisa realizada por (20), sobre o perfil de consumidores no município de, cerca de 

% dos entrevistados apresentavam faixa etária entre  a  anos e sendo em sua maioria ensino  

 

b. Perfil do consumidor 

De acordo com os gráficos 1 e 2 foi possível observar quanto à preferência do tipo 

carne e a frequência de consumo,onde nenhum dos entrevistados indicou a carne suína e de 

animais silvestres (caça) como favorita para o consumo, sendo a carne bovina a de maior 

preferência  47,9%, em seguida vem o frango(41,7%) e por fim o peixe(10,4%)quando 

consultados sobre a frequência do consumo 49% afirmaram consumir a carne bovina pelo 

menos três vez por semana, um estudo feito por Tavares et al. (2017), sobre o consumo e 
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preferência na aquisição da carne suína em Paragominas, também destacou a carne bovina 

como a mais consumida (61,6%), em segundo lugar tem-se a carne de frango (35,2%) e em 

terceiro a de peixe (2,80%).  

           Gráfico 1: Tipo de consumo de carnes                       Gráfico 2: Frequência de consumo por semana 

  

 

Outro dado relevante foi quando perguntado aos moradores do município qual motivo 

pela preferência desse tipo de carne, 42,9%responderam que o preço é o principal fator de 

influência na escolha, seguido por 30,6% preferência familiar e 18,4% optaram pelo sabor, 

como pode ser observado gráfico 3.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Em relação a condições que podem influenciar na escolha do produto, cerca de 67,3% 

dos entrevistados afirmaram verificar a validade do produto, 98% afirmam levar em 

consideração as condições de higiene do local e 100% o aspecto/aparência, porém apenas 

55,1% alegaram que as recomendações de profissional de saúde podem influenciar no produto 

Perguntas SIM NÃO 

Costuma verificar a validade do produto? 67,3% 32,7% 

As condições de higiene do local influência na escolha? 98% 2% 

O aspecto/aparência do produto influencia na escolha? 100% 0% 

A recomendação do profissional de saúde influencia na 

escolha do produto? 
55,1% 

44,9% 

Tabela 1: Condições que podem influenciar na escolha do tipo de carnes 

Gráfico 2 Qual o motivo pela escolha da carne? 
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escolhido, resultados que diferem ao encontrado por Borges et al. (2020), realizado no 

município de Uruçuí-PI, onde 18% dos entrevistados consideravam importante a aparência da 

carne, seguido por preço (17%) e cor da carne (16%), sendo perceptível que o nível de renda 

dos entrevistados contribui para o motivo de escolha da carne em questão.  

 

4. Considerações Finais 

De acordo com os dados levantados durante a pesquisa, foi possível concluir que os 

consumidores do município de Inhangapi-PA apresentam preferência por carne bovina e 

sendo a mais consumida durante a semana.Em relação as condições que influenciam na hora 

da compra tendo o preço como principal motivo da escolha na hora da compra,mais da 

metade dos entrevistados alegaram verificar a validade na hora da compra, quase todos levam 

em consideração as condições de higiene do local, aspectos e/ou aparência e recomendações 

de um profissional de saúde.  
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Área Temática IV: Agroecologia, Agricultura Familiar Camponesa e Soberania Alimentar 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

As briófitas são plantas avasculares que apresentam grande variedade de terpenos, 

compostos aromáticos, ácidos graxos, ésteres, entre outros (ASAKAWA, 1995, 2011; 

ASAKAWA; LUDWICZUK, 2017). Essa gama de arranjos químicos produzidas pelo seu 

metabolismo, entre outros fatores, favoreceu o sucesso evolutivo das briófitas, funcionando 

como estratégia de vida poiquilohídrica, proteção contra herbivoria e doenças (FRAHM, 

2004). Além disso, os cientistas descobriram inúmeras atividades biológicas, em compostos 

de musgos e hepáticas, que podem ocorrer em sinergia (GLIME, 2017). 

Atualmente, estudos de fitoquímica de briófitas têm sido bem sucedidos em relação à 

descoberta de uma gama de metabólitos secundários, às vezes, com novas características 

estruturais, e quanto aos testes de bioatividade de extratos briofíticos voltados para o 

desenvolvimento de novos fármacos ou agroquímicos (SANTOS, 2014). Diante disso, o 

objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico de espécies de musgos 

promissores para o desenvolvimento de defensivos agrícolas contra insetos, em âmbito 

mundial, a fim de contribuir para uma agricultura sustentável. 

2. Metodologia 

 Esta pesquisa foi de caráter bibliográfico, visando fazer o levantamento de trabalhos 

acadêmico-científicos nacionais e internacionais (monografias, dissertações, teses, livros, 

mailto:raynon_alves@yahoo.com.br
mailto:thyagomiran@hotmail.com
mailto:tavaresmartins7@gmail.com
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artigos, notas, etc.) quanto à fitoquímica de briófitas sobre o desenvolvimento de insetos, 

durante o período de 2000 a 2019, por meio de bases virtuais de dados: PubMed, Jstor, 

Science Direct, Scielo, Google Schoolar, Periódicos da Capes e a Biblioteca Digital de Teses 

e Dissertações, utilizando como descritores principais: “bryophyte* OR moss* OR liverwort* 

OR hornwort* associados a palavras-chave como: “phytochemical” “insecticidal activity”, 

“antifeedant activity”, “toxic activity”, “deterrent”, “pungency”, “development inhibitor”, 

“herbivorous insect”, “bryophagy”. 

 Das publicações listadas, categorizou-se a quantidade e o tipo de produção, assim 

como as espécies de musgos utilizadas nos experimentos com resultados promissores para os 

efeitos antifeedant e inseticida, representando-as em forma de tabela, juntamente com a 

família botânica, o número de uso e os autores das pesquisas. Para a atualização da 

nomenclatura científica das espécies de musgos foi utilizado o banco de dados do Missouri 

Botanical Garden (http://www.missouribotanicalgarden.org/). 

 

3. Resultados/Discussões 

 

Durante o período de análise foram encontrados nove manuscritos (oito artigos e um 

capítulo de livro) sobre a referida temática, em âmbito mundial. Porém, em apenas sete 

publicações foram relatadas a ação antifeedant (fagodeterrência ) e/ou inseticida de extratos 

ou plantas in natura de 30 espécies de musgos, pertencentes a 18 famílias botânicas, a partir 

de bioensaios com insetos-alvo (Tabela 1).  

As espécies Bryum argenteum Broth. (Bryaceae) e Hypnum cupressiforme Hedw. 

(Hypnaceae) tiveram frequência em dois trabalhos distintos, cada um, com efeitos 

comprovados de fagodeterrência e/ou inseticida sobre lepidópteros e coleópteros, 

respectivamente, por meio de diferentes métodos, enquanto que as demais espécies foram 

utilizadas apenas uma vez em outras pesquisas, também com resultados satisfatórios como 

defensivo de planta contra insetos (Tabela 1).  

Os musgos, como os da família Bryaceae e Hypnaceae, produzem ácidos graxos, 

flavonóides, alcalóides, terpenóides, fenóis, saponinas e esteróides com diferentes efeitos 

bioativos, como para o tratamento de doenças humanas, antifeedant, alelopatia, fungicida, 

entre outros (ASAKAWA, 1995, 2011; ASAKAWA; LUDWICZUK, 2017; CHANDRA et 

al., 2017; OZTURK et al., 2018).  

 

http://www.missouribotanicalgarden.org/
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Tabela 1. Descrição das famílias botânicas e das respectivas espécies de musgos utilizadas em 

pesquisas publicadas sobre a bioatividade de musgos sobre insetos, durante o período de 2000 

a 2019. 

Família Espécie 
Número 

de uso 
Autores 

Bartramiaceae  
Philonotis fontana (Hedw.) Brid. 

1 
Krishnan e Murugan 

(2013) 

Brachytheciaceae 

Homalothecium lutescens (Hedw.) H. 

Rob. 
1 Abay et al. (2013) 

Brachythecium buchananii (Hook.) 

A. Jaeger 
1 

Krishnan e Murugan 

(2013) 

Bryaceae 

Bryum argenteum Hedw. 2 

Haines e Renwick (2009) 

Krishnan e Murugan 

(2013) 

Bryum coronatum Schwagr. 1 Ande et al. (2010) 

Brachymenium nepalense Hook. 1 
Krishnan e Murugan 

(2013) 

Calymperaceae 

Calymperes afzelii Sw. 1 Ande et al. (2010) 

Octoblepharum albidum Hedw. 1 
Krishnan e Murugan 

(2013) 

Climaciaceae Climacium americanum Brid. 1 Haines e Renwick (2009) 

Dicranaceae 

Dicranum scoparium Hedw. 1 Abay et al. (2012) 

Campylopus pilifer Brid. 1 
Krishnan e Murugan 

(2013) 

Ditrichaceae 
Ditrichum pallidum (Hedw.) Hampe 1 Fang e Zhu (2012) 

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. 1 Markham et al. (2006) 

Fissidentaceae 

Fissidens asperifolius Broth. & 

M.Fleisch. 
1 

Krishnan e Murugan 

(2013) 

Fissidens crispulus Brid. 1 
Krishnan e Murugan 

(2013) 

Funariaceae Funaria hygrometrica Hedw. 1 
Krishnan e Murugan 

(2013) 

Hypnaceae 

Hypnum cupressiforme Hedw. 2 Abay et al. (2012; 2013) 

Isopterygium albescens (Hook.) A. 

Jaeger 
1 

Krishnan e Murugan 

(2013) 

Taxiphyllum taxirameum (Mitt.) 

M.Fleisch 
1 

Krishnan e Murugan 

(2013) 

Hypopterygiaceae Hypopterygium tamarisci (Sw.) Brid. 

Ex Müll.Hal. 
1 

Krishnan e Murugan 

2013) 

Leucobryaceae 

Leucobryum glaucum (Hedw.) 

Ångstr. 
1 Haines e Renwick (2009) 

Leucobryum bowringii Mitt. 1 
Krishnan e Murugan 

(2013) 

Porellaceae Porella acutifolia (Lehm. & 

Lindenb.) Trevis. 
1 

Krishnan e Murugan 

(2013) 

Polytrichaceae 

 

 

Polytrichastrum formosum (Hedw.) 

G.L. Sm 

1 
Abay et al. (2013) 

Pogonatum inflexum (Lindb.) Sande 

Lac. 
1 Fang e Zhu (2012) 

Polytrichum commune Hedw. 
1 

 

Krishnan e Murugan 

(2013) 

Pottiaceae 
Barbula lambarenensis P. de la 

Varde 
1 Ande et al. (2010) 
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4. Conclusão 

Poucas foram as publicações encontradas sobre a referida temática, durante as duas 

décadas de análise, porém, tais estudos listados comprovaram cientificamente o potencial 

antifeedant e/ou inseticida de compostos fitoquímicos de 30 espécies de musgos, que podem 

ser utilizados no desenvolvimento de defensivos agrícolas contra insetos-praga e contribuir 

para a sustentabilidade na agricultura. É fato que as briófitas ainda são negligenciadas nesta 

linha de pesquisa, visto que uma diminuta parcela de musgos foi estudada, diante de uma 

brioflora estimada em 24.000 espécies e da validação científica da bioatividade dessas plantas 

sobre o desenvolvimento de insetos.  
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Racopilaceae 
Racopilum cuspidigerum (Schwägr.) 

Ångstr. 
1 

Krishnan e Murugan 

(2013) 

Sphagnaceae Sphagnum warnstorfii Russow 1 Haines e Renwick (2009) 

Thuidiaceae 
Thuidium gratum (P. Beauv.) A. 

Jaeg. 
1 Ande et al. (2010) 
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Área Temática IV: Agroecologia, Agricultura Familiar Camponesa e Soberania alimentar 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

O cultivo da mandioca (Manihot esculentaCrantz)e seus derivados,embora se 

apresente como uma cultura de baixo retorno econômico,compõe a base da alimentação 

tradicional e fonte de renda e garantia da reprodução social e cultural quilombola. Segundo 

Santos e Claudino (2020) as comunidades quilombolas do município de Abaetetuba, nordeste 

do estado do Pará, estão direcionando boa parte do principal produto advindo das roças, a 

farinha de mandioca, para o autoconsumo e relações de troca, ao invés do mercado externo. 

Além disso, há presença de oscilações produtivas em decorrência dos fatores de decisão dos 

quilombolas, como as necessidades familiares, em especial, as alimentares.  

Para a população negra do Brasil, principalmente as comunidades quilombolas, o 

acesso aos alimentos tradicionais associa-se aos históricos problemas de ameaça aos domínios 

e preservação do território, ao racismo institucional, ao insuficiente acesso às políticas 

públicas, as exclusões sociais e as violações do direito à vida e integridade física (AFONSO et 

al, 2020). Essas pressões a nível territorial podem comprometer a relação socioprodutiva 

desses sujeitos locais frente a segurança e soberania alimentar.  

Considerando-se que a soberania alimentar, vista conforme Maluf (2016),que a 

compreende por meio da dinâmica territorial de culturas, é chave para a construção de 

identidades,sendo que os alimentos são constituintes de um patrimônio sociocultural e 

biológico preservado, o trabalho tem por objetivo apresentar a singularidade e importância do 

espaço socioprodutivo da roça de mandioca para as famílias quilombolas da comunidade de 

Porto Alegre, Cametá, Pará. Tal singularidade se apresenta de distintas formas, que perpassam 
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desde a troca de conhecimentos situados e contextualizados por histórias e práticas 

intergeracionais à importância da garantia da soberania alimentar a esses quilombolas ao 

longo dos anos.  

 

2. Metodologia 

A comunidade quilombola Porto Alegre localiza-se no município de Cametá, Estado 

do Pará, Brasil. Sua área de extensão equivale a 4 kme é banhada pelo igarapé Anauerá. O 

acesso se dá pelo frete do transporte coletivo no centro de Cametá até o trecho Marambira, da 

estrada Trans-Cametá-Tucuruí, Km 40 da BR 422, no distrito de Juaba. Segundo Gomes 

(2006) a comunidade existe há mais de 160 anos, embora tenha obtido o título de domínio 

definitivo pelo Instituto de Terras do Pará (ITERPA)somente em 2007.  

A principal fonte de renda das famílias advém da roça com o cultivo de mandioca, que 

também é base da culinária e complemento para os demais alimentos, como o milho 

(Zeamays), o arroz (Oryza sativa), o feijão (Phaseolusvulgaris), a melancia 

(Citrulluslanatus), o camarão (Macrobrachiumamazonicum), o pescado, a carne bovina, o 

frango, bem como as frutas que são cultivadas em seus quintais, dentre as quais, se destacam: 

cacau (Theobromacacao), açaí (Euterpe oleracea Mart.), manga (Mangifera indica), laranja 

(Citrus aurantium L.), abacate (Persea americana), biribá (Rollinia mucosa), coco (Cocos 

nucifera) e cupuaçu (Theobromagrandiflorum).  

A pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa e os dados coletados em campo no 

período de 02 a 26 de setembro de 2019 foram realizados com um integrante de cada família, 

totalizando 12sujeitos-chaves, sendo 7 homens e 5 mulheres encaminhados pela técnica da 

bola de neve (VINUTO, 2014). Além disso, utilizou-se de entrevistas não-diretivas com uso 

do gravador de voz, observação participante e fotografias. Já a consulta dos dados secundários 

anteriormente e posteriormente ao período de campo foi através dos principais sites de órgãos 

e instituições competentes referente a dinâmica da população quilombola como a Fundação 

Cultural Palmares (FCP), a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras 

Rurais Quilombolas (CONAQ), ITERPA e o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária).  

 

3. Resultados/Discussões 

Na comunidade analisada, foram encontradas até o momento de finalização deste 

trabalho 23etnovariedades de mandioca, sendo estas: Mamaluca, Pacajá, Maranhão, Taxi, 

Vermelhinha Amarela, Santo Antônio, Puruí, Siúba, Tauá, Bacuritinga, Tucumantinga, 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1810 

Vermelhinha Branca, Pescada, Cutia Preta, Uruá, Mussara, Jaíbara, Xiró, Mitação, Manhaca, 

Maria Baixinha, Jabuti e Cearense. Essa diversidade evidencia o papel das famílias 

quilombolas na construção e na manutenção do sistema alimentar local resultante de um 

longo processo de interações entre o material biológico, as famílias e as condições naturais 

(EMPERAIRE, 2002).  

Isso evidencia que os quilombolas-agricultores apresentam habilidades na produção 

das espécies de propagação vegetativa como também reconhecem morfologicamente as 

diferentes etnovariedades de mandioca e demais espécies no sistema. Isso proporciona não 

somente a escolha do manejo, da produção e da comercialização como também representa um 

patrimônio cultural advindo de uma manifestação do seu próprio vocábulo traduzido de 

vivências e adaptações com os ecossistemas locais.Para Cardoso (2010), o reconhecimento 

dos indígenas do Rio Negro, da bacia do rio Cuieiras,é utilizado como atributos para a 

identificação, seleção e organização das mandiocas no espaço cultivado. Alguns desses 

critérios de classificação e identificação puderam ser constatados com um dos quilombolas, 

quando falou sobre a forma organização do trabalho e a construção da paisagem através 

doarranjo produtivo, demonstrando amplo conhecimento das variedades,que incidem no 

planejamento futuro da espécie como afirma a quilombola: 

A gente planta separado qual a gente quer colher no próximo ano. Pra ficar 

mais legal, né? Mais organizado. A gente planta pacajá pra um lado.  Tem 

uma mandioca chamada Cearense, tem taxi, tem tauá, tem a mamaluca. A 

gente planta separado. Assim que a gente faz. Escolhe para o próximo ano. 

Tem algumas pessoas que plantam tudo misturado (Jovemmulher 

quilombola da comunidade de Porto Alegre. Entrevista realizada em 

set/2019). 

 Os diferentes arranjos produtivos podem ser encontrados na comunidade a partir do 

saber prático geracional estimulado pela necessidade e estratégias da família, tanto para 

consumo interno dos produtos da roça quanto para a comercialização. Todavia, as relações 

com os conhecimentos especializados (técnicos profissionalizantes) por vezes não são 

acumuladas na prática quotidiana, como mencionado no relato do quilombola: 

Uma época a gente fizemos pelo SENAI, né? Mas não se adaptemos muito, 

né? Porque a área as vezes é tão grande, do jeito, da forma que eles queriam 

fazer, que era pra fazer não dava porque é dificilmente a gente conseguir 

uma área grande e ficar... fazendo no espaçamento adequado pra fazer. Aí o 

que nós fizemos é da forma que a gente continua [...]. Sempre foi 

coletivamente homens e mulheres, todos aí. Só que os pais da gente sempre 

eles tiveram nós como parceiro não só no trabalho, e nas formas de... na 

criação toda.  Aí a gente acompanhava aí e de lá a gente já ia pegando né? 

Aprendendo a fazer todo o que eles faziam e a gente vamos aprendendo na 

prática, né? Não tinha teoria. Nós ia na prática. Nós via como eles estavam 

fazendo e a gente continuava. E aí no crescimento que a gente 
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vamos...ficando profissional.  (Homemquilombola da comunidade de Porto 

Alegre. Entrevista realizada em set/2019). 

 

 Isso revela a especificidade local da construção do conhecimento produtivo e a 

importância do trabalho familiar como meio de transmissibilidade dos saberes e valores 

tradicionais. Além disso, salienta à reflexão para os diversos tipos de obstáculos entre os 

atores sociais e as estruturas institucionais que almejam implementar um método participativo 

para o desenvolvimento rural (GUIVANT, 1997). 

Essa integração de diferentes espécies vegetais na roça mostra uma coprodução com a 

natureza que, ao mesmo tempo em que fortalece a base produtiva (solo, biodiversidade, etc.), 

fornece relativa autonomia e combate a redução da dependência de alimentos em um mundo 

caracterizado pela desigualdade (ALTIERI;NICHOLLS, 2016). 

Percebe-se, portanto, que o roçado se apresenta como um tipo de agroecossistema 

reduzido de uma “floresta cultivada” com uma dinâmica temporal associada a outros espaços 

produtivos e estratégicos formando um lugar da consanguinidade de acesso e de manejo 

geracional (OLIVEIRA, 2016). Nesse espaço, encontram-se aspectos produtivos, ecológicos, 

mas também culturais, conforme revela o trecho de entrevista a seguir: 

No preparo da área são mais os homens [que se envolvem no trabalho]. 

Roça, derruba, na colheita é toda a gente, todas, mulher, homem, jovem. E 

na farinha também. Tem umas que não são roças, mas umas que olha, no 

plantio pode ser todos nós, pra plantar todos vai entra pra lá. Pego cova, 

corta maniva, né? Outro vai cortando, outro vai semeando, joga a maniva. A 

gente planta sempre na semana e não no final de semana (Mulherquilombola 

da comunidade de Porto Alegre. Entrevista realizada em set/2019). 

 

Analisando a fala da moradora local, a roça torna-se um lugar de soberania alimentar 

quando possibilita a continuidade das variedades locais associada com os saberes práticos 

compartilhados no momento do plantio. A adaptação dos sujeitos locais ao meio ecológico em 

que vivem é possível em virtude dos saberes acumulados sobre esse território. Os saberes 

resultam nas diferentes e complexas formas de trabalho como também nas diversas maneiras 

de interação com os recursos naturais da qual constrói uma cultura mais integrada com a 

natureza garantindo a reprodução do grupo familiar,diferentes formas de manejo (CASTRO; 

PINTON, 1997) e soberania alimentar. A roça, portanto, nasce de um processo coevolutivo 

em que o agricultor constrói de forma intencional um espaço agrícola rico de plantas 

cultivadas refletidas de um contexto sociocultural, bioecológico e econômico de cada lugar 

(CARDOSO, 2010).  
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4. Considerações Finais 

Conforme se observa no trabalho, o espaço da roça apresenta diferentes arranjos 

produtivos resultantes de necessidades, estratégias e organização das famílias. As diversas 

formas complexas de manejo que podem ser encontradas em um determinado território 

refletem os saberes acumulados e contextualizados ao longo dos anos. Isso evidencia um rico 

ambiente produtivo que configura um fortalecimento da base produtiva, relativa autonomia, 

segurança alimentar e sobretudo soberania alimentar das famílias. A conservação das 

diferentes etnovariedades de mandioca associadas a outras espécies alimentícias evidenciam 

esse controle local sobre a forma de produzir a mandioca, assegurando-lhes o acesso e direito 

sobre os alimentos escolhidos.  
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Área Temática IV: Agroecologia, Agricultura Familiar Camponesa e Soberania Alimentar 

 
Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

Desde o processo de colonização do território brasileiro, a agricultura familiar 

apresenta-se com um papel de grande relevância, no que diz respeito as atividades produtivas. 

Ao longo dos anos, tal prática foi sendo cada vez mais desenvolvida e ganhando maior 

importância, pois, é notório a sua relevância no desenvolvimento econômico e social do país. 

No entanto, no decorrer do processo de expansão, uma parcela de agricultores, não recebeu 

nenhum apoio e incentivo governamental para que pudesse desenvolver suas atividades de 

forma mais adequada.  

Dessa forma, vale ressaltar que a agricultura familiar nos dias atuais ainda necessita de 

um olhar mais crítico por parte das políticas públicas, já que proporciona mudanças tão 

significativas para a sociedade. Conforme afirmou Mattei (2014, p. 73), a agricultura familiar 

é uma forma de produção que procura estabelecer sistemas produtivos focados na 

biodiversidade, promovendo valorização do trabalho familiar, além de inserir jovens e 

mulheres no mercado de trabalho garantido a segurança alimentar e traçando caminhos para a 

construção do desenvolvimento rural sustentável. 

Em vista das transformações causadas pelas tecnologias, o agricultor vem buscando 

criar novos perfis dentro da sua propriedade, como no caso do pequeno empreendedor rural 

que utiliza dos atributos da sua localidade para se beneficiar e buscar novas fontes de renda, 

garantindo o bem estar da sua família e a sua emancipação econômica, além de trazer 

impactos positivos para a sociedade. 

A prática do empreendedorismo teve início no século XVII, onde os empreendedores 

tinham acordo contratual com o governo para realizar a produção de seus produtos. O 
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conceito de empreendedorismo recebeu várias definições, todavia, destaca-se o conceito 

abordado por Baggio e Baggio (2014,p. 26) que trata o empreendedorismo como o despertar 

do indivíduo para o aproveitamento integral de suas potencialidades racionais e intuitivas.  

Nesse sentido, este trabalho visa identificar quais são as principais limitações 

enfrentadas pelos pequenos empreendedores rurais do Assentamento Benedito Alves 

Bandeira (BAB), no município do Acará, Nordeste Paraense, no que diz respeito ao acesso as 

políticas públicas, assistência técnica, conceitos de gestão e desenvolvimento local, a  fim de 

promover uma maior visibilidade da agricultura familiar. 

 

2. Metodologia 

O trabalho foi realizado no Assentamento Benedito Alves Bandeira (BAB), localizado 

no município do Acará, nordeste do estado do Pará, cerca de 150 km de Belém- PA. Esse 

município possui 4.344,384 km² extensão territorial e população estimada em 55.669 pessoas 

(IBGE, 2020).  

O BAB é um assentamento caracterizado por uma vasta história de construção 

sociopolítica, recebe o nome do Sr. Benedito Alves Bandeira (BAB), um dos principais 

personagens da luta pela terra nessa região que, segundo Melo (2010), foi presidente do 

sindicato dos trabalhadores rurais (STR), participando de diversos conflitos e tensões, 

caracterizando a luta pela reforma agrária naquela região 

Este trabalho tem uma abordagem qualitativa e para coleta de dados foi utilizado o 

método de SWOT (strengths; weaknesses, opportunities; threats) em três propriedades de 

agricultura familiar localizadas no assentamento B.A.B, foram feitas observações nos locais e 

aplicação da ferramenta com os agricultores, visando explorar as questões relacionadas ao 

empreendedorismo rural nas propriedades, como se realiza o trabalho, suas dificuldades e  

Neste estudo foram atribuídos códigos em forma de número aos sujeitos da pesquisa 

para preservar a identidade dos informantes. Para Padilha et al. (2004) o pesquisador precisa 

garantir o máximo de cuidado com o anonimato dos informantes e proteger sua identidade, 

através de código (letra, número ou nome fictício), para que dessa forma possa revelar com 

mais propriedade os dados da pesquisa sem comprometer o entrevistado. 

 

3. Resultados/Discussões 

O assentamento BAB começou a ser povoado há mais de 30 anos, e a principal 

atividade econômica dos moradores da comunidade é a agricultura familiar. Dessa maneira, 

os três pequenos empreendedores rurais que foram selecionados para a obtenção dos dados da 
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pesquisa, se encontram em destaque em relação as suas atividades, por apresentarem uma 

produção mais diversificada e se mostrarem mais voltadas ao conceito de empreendedorismo. 

A empreendedora 1, relatou que a atividade desenvolvida na sua propriedade não é a 

principal fonte de renda da família, sendo apenas complementar de forma significativa. A 

mesma, não possuía conhecimentos sobre o conceito teórico de empreendedorismo, porém 

desenvolve esse modelo de atividade, apresentando uma diversidade de produção, como: 

criação de suínos, galinhas Rhode (RhodeIslandRed) e frango branco, ovos caipira, carvão, 

revende gasolina, gás de cozinha, além de outras atividades complementares, ditas como 

culturas industriais, no caso do dendê (Elaeisguineensis) e da pimenta-do-reino (Piper 

nigrum). O trabalho é realizado de forma coletiva, sendo a família a mão-de-obra principal, e 

os produtos são comercializados na própria comunidade. 

A empreendedora 2, apresentou conhecimentos sobre o conceito de 

empreendedorismo, economia solidária, cooperativismo e a relevância da agricultura familiar. 

Porém, ressaltou as dificuldades de se organizar e trabalhar em grupo. A mesma trabalha com 

a produção de hortaliças e frutíferas como o mamão. A atividade é desenvolvida de forma 

coletiva, sendo também a família a mão-de-obra principal, os produtos são comercializados na 

comunidade e são fornecidos aos feirantes do município. 

O empreendedor 3, demonstrou um olhar de “amor" por aquilo que desenvolve, pois 

apesar das diversas dificuldades relatadas por ele, nunca desistiu do seu empreendimento. O 

mesmo possui conhecimentos sobre empreendedorismo e trabalha com a produção de 

hortaliças em geral, frutíferas, além das atividades complementares, como a roça, plantação 

de urucum (Bixaorellana) e a pimenta-do-reino. Já tentou várias formas de se organizar e 

executar suas atividades, porém atualmente conta com a ajuda da família. Os produtos são 

destinados ao fornecimento das feiras do município. 

Quadro 1: Análise SWOT das propriedades rurais visitadas no assentamento B.A.B: 

Pequenos 

empreendedores 

rurais 

Fatores internos Fatores externos 

Forças Fraquezas Oportunidades Ameaças 

Empreendedora 1 

Produção agrícola 

diversificada 

Boa comunicação 

facilitando a 

venda; 

Alimentação 

alternativa das 

aves 

Dificuldades com 

a venda, 

Alto custo da 

ração para 

atender uma boa 

produção de ovos 

Um espaço de 

vendas: feira do 

agricultor 

 

Insegurança 

Empreendedora 2 

Produção agrícola 

diversificada; 

Trabalho 

Dificuldades com 

a venda; Retorno 

financeiro: pouco 

Feira do 

agricultor 
Insegurança 
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cooperado entre a 

família; 

Fácil acesso ao 

trabalho 

lucro; 

Pragas e doenças; 

Transporte para 

comercializar os 

produtos 

Empreendedor 3 

Produção agrícola 

diversificada; 

Conhecimento 

técnico 

A falta de 

políticas públicas; 

Transporte para 

comercializar os 

produtos 

Comércio 

cercado de 

municípios 

vizinhos 

Desunião da 

comunidade 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

De acordo com o relatado pelos pequenos empreendedores das propriedades visitadas, 

podemos notar um aspecto convergente nas três, todas têm produção agrícola diversificada, 

sendo vantajoso porque o produtor não fica dependente financeiramente de um tipo de 

produção e a diversificação de culturas traz maior equilíbrio sanitário evitando pragas e 

doenças. 

Um ponto que as empreendedoras 1 e 2 relataram foram as dificuldades com a vendas. 

Também foi citado pelas mesmas a falta de uma oportunidade que seria muito positiva a 

existência de uma feira do agricultor em uma cidade próxima, pois valoriza o produtor e a 

produção agrícola local, e é importante sua realização como forma de identidade. 

Outro aspecto convergente é dos empreendedores 2 e 3 sobre a falta de transporte para 

comercializar os produtos, esse aspecto, dificulta a venda e torna menor o lucro porque 

vendem os produtos mais barato para terceiros conhecidos como “atravessadores” que fazem 

o transporte para a cidade.  

Uma questão interessante é que o empreendedor 3 é formado como Técnico agrícola, 

esse conhecimento técnico facilita o trabalho e favorece para o melhor desenvolvimento dos 

produtos agrícolas já que o mesmo conhece sobre a cultura e o melhor tratamento dos 

mesmos, diferente das demais que não têm o conhecimento técnico.  

Assim, a análise estratégica, que proporcionou a construção da matriz SWOT, 

possibilitou ter uma visão mais clara e detalhada dos elementos em volta do ambiente interno 

e externo das propriedades.  

 

4. Considerações Finais 

Os fatores limitadores no processo executivo das atividades desenvolvidas pelos 

pequenos empreendedores rurais do Assentamento Benedito Alves Bandeira são necessidade 

de assistência técnica, de uma feira para o agricultor na cidade, de transporte para levar os 
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produtores a comercialização, de maquinários e minicursos sobre conceitos básicos de 

administração e empreendedorismo rural. 

Além disso, vale ressaltar que conforme foi apresentado neste trabalho a agricultura 

familiar, há anos sofre o descaso de políticas públicas. Constatou-se que os pequenos 

agricultores não recebem apoio governamental para que possam permanecer com as suas 

atividades ativas.Dessa forma, é necessária uma maior atenção e incentivo a esses 

agricultores, como forma de promover a sua permanência no campo. 
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Área Temática IV: Agroecologia, Agricultura Familiar Camponesa e Soberania Alimentar 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

 

Este trabalho é resultado do tempo comunidade do eixo Temático: Agricultura 

Familiar: abordagem sistêmica e sistemas de produção, ministrado pelos professores Maria 

Grings Batista e Reinaldo Sales, no Curso de Especialização em Educação Campo e 

Desenvolvimento Sustentável na Amazônia, no IFPA Campus Castanhal, no mês de outubro 

de 2020.   

Os professores solicitaram que a pesquisa fosse organizada de acordo com os  

seguintes tópicos: Descrição de uma família de agricultores e de sua propriedade rural na 

comunidade/localidade em  o(s) aluno(os)  do curso de especialização trabalham, residam ou 

que tenha alguma relação, abordado pelo menos  as seguintes questões:  Breve resgate da 

história e trajetória da família, descrição do grupo familiar, descrição do estabelecimento 
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agrícola, descrição das principais   transformações agrícolas pelo qual o  lote passa ou  passou 

na  última década.  

 

2. Metodologia 

A pesquisa foi desenvolvida no dia 28 de setembro, na propriedade da senhora 

Benedita Silva, localizada na Vila dos Remédios, no município de Santo Antônio do Tauá. 

Escolheu-se essa propriedade rural, pois um dos componentes da equipe é membro da família 

da entrevista e por esse motivo tem acesso à informações com mais facilidade. Para a 

obtenção dos dados, usou-se a história de vida. 

 

(...)uma entrevista em profundidade na qual o pesquisador 

constantemente interage com o informante. Sua principal função é 

retratar as experiências vivenciadas por pessoas, grupos ou 

organizações. Existem dois tipos de HV: a completa, que retrata todo 

o conjunto da experiência vivida e a tópica, que focaliza uma etapa ou 

um determinado setor da experiência em questão (MINAYO,1993).  

 

Para Quaresma (2005, p.73) “a história de vida tem como ponto principal permitir que 

o informante retome sua vivência de forma retrospectiva.” Nesse tipo de entrevista, apesar de 

deixar o informante à vontade possível, o pesquisador direciona as perguntas para evitar que o 

informante fale de temas não relevantes para a pesquisa. 

Nesta pesquisa, através de uma entrevista em profundidade gravada em vídeo, Dona 

Benedita relatou como foi sua vivência e de sua família no início da comunidade Vila dos 

Remédios, destacando sua relação com a terra e agricultura familiar, como era e como foi se 

modificando ao longo dos anos.  

 

3. Resultados/ Discussões  

A Comunidade Vila dos Remédio, localizada em Santo Antônio do Tauá, tem uma 

historiografia sendo passada de geração em geração. Sua origem está relacionada a um fato 

vivenciado por seus antepassados: A doação de suas terras, feita pelo Governo do Estado da 

época.  

Atualmente, Vila dos Remédio tem mais de mil moradores, maioria trabalhando com 

agricultura familiar: “ao mesmo tempo que é proprietária dos meios de produção, assume o 

trabalho no estabelecimento produtivo.” (WANDERLEY, 1996,21). A pesca, o extrativismo 
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vegetal de andidora, tucumã, açaí, murumurue madeira para a produção de carvão são as 

práticas mais comuns na comunidade.  

Segundo Dona Benedita, apesar dos moradores já trabalharem nas terras da 

comunidade Vila dos Remédios, há muitos anos, somente em 1980, por meio da ajuda de um 

advogado, começou-se a luta pela posse legal das terras.  Em 1982, o Governador Alacide da 

Silva Nunes doou as referidas terras aos moradores que ali trabalhavam. A partir de então as 

terras de Dona Benedita ficaram com uma área de 69 a 89 ha, perímetro de 2.174, 43 metros. 

Dona Benedita Silva tem76 anos, é mãe de 8 filhos, ficou viúva aos 30.Criou seus  

filhos com a ajuda de Edson, o filho mais velho.  

 Durante a entrevista, relatou que sua mãe, Dona Dalila, contava aos filhos e aos netos, 

que sempre trabalhou com agricultura, mesmo quando Vila dos Remédios ainda era 

propriedade do Estado. Por tanto, Agricultura de subsistência desenvolvida pela família é 

tradição familiar de muitos anos:há pelo menos quatro gerações.  

Além de relatar sobre a formação da comunidade, contou um pouco sobre seus filhos. 

O senhor Edson, de 57 anos de idade, estudou até a 3ª série do ensino fundamental, é ministro 

da Igreja Católica Nossa Senhora do Bom Remédio, desde seus 18 anos trabalhou com a 

agricultura familiar para sustentar a família e seus irmãos mais novos.  Hoje ainda produz na 

terra a mandioca, o açaí e ajudar seus irmãos com outras culturas. 

 O senhor José Wilson, de 48 anos não tem filho, formado no antigo magistério nunca 

teve a oportunidade de atuar como professor. Hoje é Pastor da Igreja Quadrangular. Sempre 

trabalhou com o cultivo do açaí, maniçobeira e ajuda os irmãos, além de trabalhar também na 

Cooperativa Mista Agroextrativista de Santo Antônio do Tauá (CAMTAUÁ), fornece 

amêndoas a empresa Natura, principalmente na extração vegetal do tucumã, andiroba e 

murumuru, no período da safra. 

O senhor Eloilson, de 46 anos, filho mais novo de Benedita, é diácono da Igreja 

Católica da Paróquia Santo Antonio de Lisboa, formado em magistério, também nunca 

desempenhou a função de professor. Sempre trabalhou com o uso da terra, plantando açaí do 

Projeto Cultiva Pará, mamão, bacana abacaxi e hortaliças. Tem 4 filhos e somente a filha de 

20 anos, que vende a produção de seu pai na feira de Marituba. 

O jovem Chairo de 28 anos, foi criado por sua avó, dona Benedita, desde que nasceu. 

Desistiu de estudar na antiga5ª série para trabalhar na agricultura com seu pai e tios. 

Atualmente, trabalha com o plantio de maracujá e açaí, culturas  que vem sendo passada de 

pai para filho. 
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Constatou-se que os filhos de Dona Benedita tiveram acesso à educação em nível 

menos ou mais levado. Os dois que cursaram magistérios, nunca atuaram na docência, mas 

desempenham importantes papéis dentro da comunidade Vila dos Remédios: Diácono da 

Igreja Católica e Pastor da Igreja Quadrangular.   

Das cinco filhas de Dona Benedita,três Cursaram magistério, graduação e pós-

graduação: Marluce, Nely e Maria Sônia. Ambas trabalham como docentes na Escola de 

Ensino Fundamental Freire de Noronha na comunidade Vila dos Remédios. Este fato 

evidencia que no campo, o nível de escolaridade das mulheres ainda é maior que o dos 

homens.  

Creuza e Suely pouco estudaram. Durante muito tempo trabalharam na propriedade da 

família. Mas hoje, Suely é proprietária de um pequeno comércio na comunidade Vila dos 

Remédios e Creuza sempre trabalhou em casa de família e está morando desde o ano de 

1980na Cidade Nova de Ananindeua.  

No final da entrevista, Dona Bendita Relatou que atualmente, devido à idade, sai de 

sua residência para ir ao lote de produção agrícola, que fica a aproximadamente 1 km distante 

de sua residência, duas vezes por semana, para levar merenda, água e café para os filhos e 

neto que ainda trabalham na propriedade.  

Além disso, destacou que uma parte produção da propriedade, além de vendida para 

CAMTAUA, também é para atravessadores locais, que comercializam na CEASA, em Belém 

e na Ilha de Mosqueiro. A outra Parte é destinada para alimentação da família, o que mais 

uma vez caracteriza a prática da agricultura familiar.  

 

4. Considerações Finais 

O modelo de produção apresentada na propriedade da Dona Benedita é caracterizado 

como agricultura familiar, pois a mão de obra e os meios de organização e operada e 

gerenciada  pela família. 

O processo de produção ocorre de maneira consorciada(policultura) para garantira 

renda   e o consumo   familiar durante o crescimento e o cultivo das culturas de produção a 

longo prazo, melhorando a qualidade dos produtos e as práticas sustentáveis dentro da 

propriedade. 

Por meio da EMATER novos procedimentos foram adotados, com o assessoramento de 

equipes técnicas e a formação da Cooperativa Mista Agroextrativista de Santo Antônio do 

Tauá, facilita a busca por recursos, e promove, o beneficiamento da produção facilitando o 

escoamento para o comércio local e regional, aumentando o retorno financeiro. 
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Durante a pesquisa, não foi possível obter resultado significativo com relação a dados 

específicos de tudo que o que é produzido nas propriedades da localidade Vida dos Remédios, 

sendo possível compreender o sistema de produção e a importância da agricultura familiar e 

suas contribuições nos aspectos sociais e ambientais.  
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Área Temática IV: Agroecologia, Agricultura Familiar Camponesa e Soberania alimentar 

 
Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

A partir da década de 50, a agricultura brasileira foi impulsionada com base nos 

princípios da revolução verde, instituindo um modelo de produção que acentua o uso da 

mecanização, agrotóxicos, fertilizantes sintéticos e sementes híbridas, na expectativa de 

resultar em elevada produtividade, entretanto, não atende a realidade de agricultores 

familiares (BARBOSA, 2018). Com isso, entende-se que há necessidade de se exercer uma 

agricultura com alternativas mais sustentáveis, com olhar holístico, no que tange a eficiência 

energética, resiliência dos recursos naturais e que seja socialmente mais justa. Sendo assim, 

têm-se na agroecologia uma ferramenta que integra os aspectos agronômicos, ecológicos e 

socioeconômicos. 

A Agroecologia é um conjunto práticas e princípios que podem ser aplicados aos 

sistemas agropecuários em busca da sustentabilidade. Pode ser apresentada como uma ciência 

embasada no olhar holístico dos agrossistemas, em que tem como objetivo fundamentar seus 

manejos sob condições específicas das Unidades de Produção Familiares (UPF), fortalecendo 

a eficiência energética do sistema (GLIESSMAN, 2014; ALTIERE, 2018;). 

Diante desse contexto, a transição agroecológica concerne em um procedimento 

gradual de transformação, pelo meio do tempo, das formas de manejo, da compreensão do 

agroecossistema e conscientização da sua importância pelos atores sociais, visando uma 
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mudança em suas atitudes e valores em relação ao manejo e conservação dos recursos 

naturais. Esse processo de mudança sustentável não dispensa o avanço tecnológico e o avanço 

do conhecimento científico (CAPORAL; DANBRÓS, 2017). Assim, o objetivo desse relato é 

a experiência do processo de transição agroecológica em uma UPF localizada na comunidade 

Passo da Ilha, Pato Branco (PR), para dar apoio e fortalecimento na construção do 

conhecimento agroecológico. 

 

2. Metodologia 

A UPF estudada está localizada na comunidade Passo da Ilha, região rural da cidade 

de Pato Branco, sudoeste do Paraná, com área total aproximada de 4hectares, o município tem 

população estimada para o ano de 2018 de 81.893habitantes e de (IDH de 2010) de 0.782, 

dispondo-se como a 3ª melhor cidade em qualidade de vida no Paraná e a 113º no Brasil 

(IBGE, 2018). O acompanhamento da transição em questão acontece desde janeiro de 2018 

até início de 2020, com parceria com o Programa de Pós-graduação em Agronomia (PPGAG) 

da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), em conjunto com o Núcleo de 

Estudos em Agroecologia do Sudoeste do Paraná (NEA Sudoeste do Paraná).  

Os principais instrumentos metodológicos foram: o acompanhamento das atividades e 

sugestões técnicas fornecidas pelos docentes parceiros do NEA.Assim, sendo sistematizado os 

processos de transformação na paisagem e agronômicas. Ainda, foram coletados dados a 

partir da observação participante, que fomenta questões relacionadas aos aspectos sociais, 

econômicos e ambientais da propriedade, por meio de conversas informais com os membros 

da UPF (SOUSA, 2017). 

O estudo não foi pautado em nenhum delineamento estatístico, porém, foi alicerçado 

em pontos qualitativos, elencados de forma participativa,que buscam uma visão profunda 

acerca o meio estudado, buscando vincular a debates pertinentes para ciência e sociedade. As 

principais abordagens foram as mudanças de cultivos, as potencialidades e fraquezas 

encontrados no período de transição. 

 

3. Resultados/Discussões 

O agroecossistema, enfoque desta pesquisa, é formado por agricultores familiares. A 

família é composta por um casal e um filho, sendo o marido com a idade de 35, sua esposa de 

37 e o filho com 10 anos. O casal vive em regime de união estável desde o ano de 2007. A 
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propriedade se encontra na região rural do município de Pato Branco, com aproximadamente 

4,134 hectares, onde o casal reside e executa as atividades produtivas. 

O trajeto produtivo do estabelecimento em questão sempre esteve pautado em práticas 

convencionais. No entanto, no final de 2017, a família traçou objetivos diferentes, o principal 

deles foi de consolidar uma produção agroecológica, para assim, melhorar a qualidade de vida 

através dos manejos ecológicos e do melhor condicionamento socioeconômico. Então, a partir 

de janeiro 2018, iniciou-se uma parceria com o NEA-Sudoeste do Paraná da UTFPR-Campus 

Pato Branco, essa parceria se estabeleceu para auxílio de uma transição agroecológica e 

unidades de validação experimentais. A partir de então, o casal iniciou atividades de produção 

de hortaliças, frutíferas e de criação, envolvendo princípios da Agroecologia. 

Em relação ao sistema produtivo, para o ano de 2018 (A), os cultivos listados foram: 

Alface (Lactucasativa), mandioquinha-salsa (Arracaciaxanthorrhiza), Brócolis 

(Brassicaoleracea L. italica), Repolho (Brassicaoleracea var. capitata), Couve 

(Brassicaoleracea var. acephala), Batata (Solanumtuberosum), Arroz (Oryza sativa), Abóbora 

(Cucurbitamoschata), Pepino (Cucumissativus), Batata Doce (Ipomoea batatas), Mandioca 

(Manihotesculenta), e Crotalária (Crotalariaochroleuca) - adubo verde. Para o ano de 2019 

(B), além das existentes foram implantadas as culturas de tomate e feijão, alguns dos cultivos 

foram reimplantados em talhões diferentes. Para descrever e compreender as principais 

alterações ocorridas no agroecossistema em relação à rotação de cultivos. 

Os talhões 6, 8 e 9 não tiveram alterações de cultivos. O talhão 1 em 2018 tinha 

mandioquinha-salsa e foi substituído no ano de 2019 por mandioca. O talhão 2 foi 

subdividido e foi plantado crotalária, no verão, e aveia, no inverno, e no talhão 3 tinha 

mandioquinha-salsa (ano A), para o ano B, respectivamente, foram plantados feijão, batata e 

tomate. O talhão 4 que foi chamado de “barreira” no início de 2018 era composto por 

mandioca e duas unidades experimentais de mandioquinha-salsa e batata-doce, na transição 

para a barreira foi implantada cana-de-açúcar (Saccharumofficinarum), feijão guandu 

(Cajanuscajan) e capim, no ano de 2019 foi adicionado milho (Zeamays) em parte desse 

talhão. O talhão 5 tinha mandioquinha-salsa no ano de 2018 e foi substituída pela horta 

(folhosas e brássicas). E os talhões de 7.1 e 7.2 que no ano de 2018 se encontrava a horta, 

passaram a cultivar mandioquinha-salsa. 

Nesse sentido, houve rotação de cultivo em 7 talhões, dos 10 existentes. Então porque 

executar o processo de rotação de cultivos? A rotação parte do entendimento de que as plantas 

e suas famílias têm doenças e pragas de maneira específica, além das plantas espontâneas que 

aparecem nas áreas. Ao repetir os mesmos cultivos nos mesmos locais, existe uma tendência 
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de proliferação de doenças e ataque de pragas com foco naquela determinada cultura 

(PIZZAIA et al., 2020). 

Em relação as potencialidades, percebeu-se que os agricultores possuem uma relação 

muito forte com a natureza, buscaram executar vários meios que estimulam processos 

ecológicos, seja pela compostagem, inserção de cultivos e manejo integrado de pragas e 

doenças, ampliação do mercado através da oportunidade de comercializar em feiras orgânicas 

da cidade, ainda, houve muito compromisso durante os dois anos de transição e a família é 

muito unida. 

As fraquezas foram relacionadas, especialmente, a falta de mão-de-obra. A família é 

pequena e não conseguiu dar continuidade das atividades em sistemas agroecológicos para o 

terceiro ano agrícola. Os agricultores afirmam que não há meio de transporte público para 

chegar na comunidade e esse fator foi uns dois empecilhos de conseguir contratar algum 

diarista para reforçar trator culturais, como as de plantas espontâneas feitas manualmente.  

O fato é que essa é uma realidade vivida por muitos agricultores, impedindo a 

promoção de sistemas agroecológicos, devido, a grande exigência que há nos primeiros anos 

de transição. Bittencourt (2020) comenta em seus estudos que 72% dos agricultores 

brasileiros possuem dificuldades quanto a transporte público, desencadeando não só em 

problemas de locomoção, mas também, afetando a receita mensal da produção, o que 

inviabiliza a inserção de mais mão-de-obra para o fortalecimento de agroecossistemas mais 

sustentáveis. 

Em um estudo que buscou descrever avanços, benefícios e dificuldades da transição 

agroecológica do sistema de produção de frutas e hortaliças em uma cooperativa da AF de 

Itapuranga (GO), demonstraram que os agricultores demonstraram satisfação em trabalhar 

com práticas agroecológicas, entretanto, apenas os que conseguiam investiram em mão-de-

obra e assistência técnica, estavam 100% satisfeitos, aos agricultores que tinham dificuldades 

de acesso e mão-de-obra, eram os mais inclinados a desistir da transição (SILVA, 2020). 

Refletindo que o apoio à promoção da agroecologia é de extrema importância. 

As respostas para transição agroecológica requerem muitos empenhos, pois, ela possui 

pacotes prontos para adoção desta estratégia produtiva, considerada sustentável. Além disso, 

ela precisa da contribuição das entidades públicas, responsáveis por fornecer serviços básicos 

que afetam diretamente a qualidade de vida das famílias rurais, consequentemente, seus 

esforços em lutar pelo desenvolvimento rural sustentável. 
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4. Considerações Finais 

A transição agroecológica não diz respeito apenas a uma estratégia produtiva 

vinculada à ecologização do agroecossistema, é também, sobretudo, acerca do respeito à vida 

e seus ciclos. Ademais, para que ela tenha força de instrumentalização entre agricultores 

familiares, precisa-se também, que hajam esforços de políticas públicas, subsidiando o 

mínimo/básico, que garantam a promoção e a valorização do trabalho de atores da AF.  
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Área Temática IV: Agroecologia, Agricultura Familiar Camponesa e Soberania Alimentar 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

O termo alelopatia vem do grego allelon = de um para o outro, páthos = sofrer. E 

descreve a influência de um indivíduo sobre outro, podendo ser de forma negativa quando 

prejudica ou positiva quando favorece, seu desenvolvimento, e acredita-se que este efeito é 

realizado por biomoléculas produzidas por uma planta e lançadas no ambiente e podem estar 

presentes em todos os seus órgãos (SOUZA FILHO, 2006; GATTI et al., 2004). O estudo da 

alelopatia tem se tornado promissor, uma vez que surge como uma alternativa ao uso de 

agroquímicos, sendo estes, atualmente, um dos maiores problemas da agrícultura (ALVES et 

al., 2003; TUR et al., 2010). 

A Rhynchosphora cephalotes pertencente à família Cyperaceae, que possui cerca de 

5500 espécies e 109 gêneros (Govaerts et al. ,2007). Podem ser encontradas em quase todos 

os ecossistemas, incluindo aquáticos (Gil & Bove 2004; Govaerts et al. 2007). Devido seu 

potencial como planta daninha na agricultura, este trabalho objetiva verificar a capacidade 

alelopática da Rhynchosphora cephalotes. 

2. Metodologia 

A presente pesquisa foi conduzida no Laboratório de Química da Universidade 

Federal do Pará, Cametá. Foram utilizadas sementes crioulas de Milho (Zea mays), Feijão 

Guandu (Cajanus cajan L.), adquiridos juntamente a agricultores locais. E sementes de Salsa 

(Petroselium crispum), oriundos do comércio local. 

Para a avaliação do potencial alelopático de Capim Assapê, foi coletado material 

vegetal de populações da espécie encontrada em Porto Grande, Cametá. O material vegetal foi 
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coletado em margens de estradas e campos, e mantido congelado até a realização dos 

experimentos.  

Os extratos aquosos da planta foram feitos utilizando-se as folhas, que foram levadas 

ao laboratório de Química da UFPA (Cametá), e primeiramente pesados, picados, em seguida, 

triturados com o auxílio de um liquidificador, durante 5 minutos, e deixados descansar por 30 

minutos. Após esse período, o extrato foi filtrado em filtro de pano e, novamente levado a 

filtragem em papel de filtro.  

O material obtido foi recolhido em frasco Kitazato e logo utilizado. Para o preparo do 

extrato bruto, usou-se à proporção de 100g de material vegetal para 300 mL de água destilada 

(100% de concentração), a partir deste, foram realizadas diluições com água destilada para 

100, 75, 50 e 25%. O efeito destas concentrações foi comparado com o da água destilada, 

considerada como testemunha (0%).  

Para o bioensaio de germinação e crescimento foram adicionados 5mL dos extratos 

sobre duas folhas de papel de filtro que forravam os potes plásticos. Os experimentos foram 

conduzidos com quatro repetições de 20 sementes cada, mantidos em câmara climatizada 

(Estufa BOD) a 25ºC, e fotoperíodo de 12 horas. Foram observadas todos os dias a partir da 

semeadura. Considerando germinadas as sementes que apresentaram a partir de 2mm de 

protusão radicular (Brasil 1992). 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC) com quatro 

repetições para cada tratamento. As avaliações foram realizadas no 7º dia após a semeadura, 

com medições do comprimento e peso de raízes, considerada a distância do colo da planta até 

o ápice meristemático do sistema radicular.  

Os tratamentos e suas repetições foram divididos e posteriormente pesados em balança 

analítica de precisão, obtendo-se os valores de massa total das plântulas (mg). As variáveis 

avaliadas foram a Percentagem de Germinação (PG), Tempo médio de Germinação (TMG) e 

Índice de Velocidade média de Germinação (IVG) (MAGUIRE, 1963). Os dados obtidos 

foram submetidos a análise de variância e suas médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

3. Resultados e Discussões 

Nos testes realizados com Salsa (Tabela 1), observou-se resultados consideráveis dos 

extratos aquosos da R. cephalotes. No geral, nos parâmetros avaliados a testemunha 

apresentou resultados superiores aos demais tratamentos, principalmente em Percentagem de 

germinação (PG%), Índice de germinação (IVG) e Peso das raízes (PR). Podendo-se inferir 
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que, à medida que as concentrações aumentam, a capacidade germinativa e de 

desenvolvimento das plântulas é afetada, evidenciando efeito alelopático negativo da planta. 

No entanto, o Comprimento de raiz (CR), passou a ser favorecido a partir de 25% de 

concentração, sofrendo uma queda bastante expressiva quando exposta a 100% de 

concentração da solução. Para Ferreira e Borghetti (2004), quanto maior o índice de 

velocidade de germinação maior o vigor das sementes. Esse parâmetro é relacionado com os 

números de plântulas/dia. 

 

Na cultura do Milho (Tabela 2), observou-se que o extrato a 25% propiciou um melhor 

resultado tanto em Comprimento de Raiz (CR), quanto em Peso de raiz (PR).  
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Resultado semelhante foi apresentado em estudos de SANTOS et al. (2019). Onde os 

extratos de R. cephalotes a 25% (Raiz) e 100% (Folhas), mostraram-se capazes de estimular o 

crescimento de parte aérea e radicular de plântulas de milho em mais de 6 cm de 

comprimento, ressaltando ação positiva no enraizamento e formação de parte aérea do milho. 

Nos demais parâmetros avaliados, não se observou a inibição de forma significativa na 

germinação das sementes de milho em nenhuma das concentrações testadas. 

No experimento com feijão Guandu (Tabela 3) submetido também a extratos de R. 

cephalotes, observa-se que no extrato a 25% , alguns fatores foram favorecidos, como 

Percentagem de germinação (PG), Tempo médio de germinação (TMG) e Comprimento de 

raiz (CR). No tratamento 75%, também obteve-se resultados consideráveis nos parâmetros de 

Índice de velocidade de Germinação (IVG). Comprimento de raiz (CR), sendo este, superior 

ao obtido a 25% de solução, e Peso de raiz (PR). Ambos os tratamentos se mostraram 

superiores aos resultados apresentados em 0%.   

 

No geral, sementes de C. cajan expostas ao tratamento 100%, foram os que 

apresentaram as menores médias, evidenciando que com essa concentração é possível se 

observar a presença de alelopatia negativa, afetando tanto a germinação, quanto o 

desenvolvimento das plântulas de feijão. Rodrigues e Lopes (1999), explicam que os 

compostos alelopáticos inibem a germinação e crescimento, uma vez que afetam a divisão 

celular, permeabilidade de membranas e ativação de enzimas. 
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4. Conclusão 

Conclui-se que, a planta possui capacidades de inibição em determinadas culturas, em 

doses elevadas de concentração. Na maioria das culturas utilizadas, averiguou-se que em 

pequenas concentrações como no extrato a 25%, as plântulas tiveram um desenvolvimento de 

raízes superior aos demais tratamentos. Verificou-se que a planta estudada apresenta potencial 

a ser explorada como uma possível promotora do enraizamento e crescimento foliar, como 

também para controle biológico de plantas invasoras, de forma menos nociva a natureza e a 

saúde humana. Porém, necessitando ainda de mais estudos de para a confirmação de suas 

propriedades e possibilidade de aplicação. 
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Área Temática IV: Agroecologia, Agricultura Familiar Camponesa e Soberania Alimentar 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

O cupuaçuzeiro [Theobromagrandiflorum(Will. Ex Spreng.) K. Schum.] é uma 

fruteira perene, originária da Amazônia, encontrado em todos os estados da Região Norte do 

Brasil, sendo uma cultura de fácil manejo, apresentando importância social e econômica como 

fonte de renda e de emprego para os produtores rurais da região, constituindo alternativa de 

exploração agrícola, dado ao aproveitamento na agroindústria (PRIMO, 2017). Quando 

consorciado com diferentes espécies arbóreas e lenhosas, caracteriza-se como um Sistema 

Agroflorestal – SAF’s, onde se utiliza deste fim para obter um equilíbrio ecológico e 

consequentemente a conservação ambiental, do solo e dos recursos hídricos. 

Dentre as doenças que ocasionam danos ao desenvolvimento e a produtividade do 

cupuaçuzeiro, destaca-se a vassoura de bruxa, doença originária da Amazônia, causada pelo 

fungo Moniliophthora perniciosa, uma das doenças mais limitantes para a cultura na região. 

Este fungo ataca os tecidos meristemáticos em desenvolvimento, provocando hipertrofia e 

superbrotamento dos ramos, resultantes de desequilíbrio hormonal da interação patógeno- 

hospedeiro (Bastos, 1990 apud STEIN et. al. 1997). 

O método mais utilizado para o controle da vassoura-de-bruxa é a poda fitossanitária, 

que exige inspeções periódicas nos plantios para a retirada das vassouras verdes e secas e dos 

frutos afetados pela doença. Desse modo, o emprego de materiais geneticamente tolerantes a 
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essa doença passou a ser a tecnologia mais promissora no combate a essa enfermidade 

(BANDEIRA et al., 2006). A técnica de enxertia de copa utilizando clones de boa 

produtividade e resistência a essa doença trouxe uma nova perspectiva aos produtores de 

cupuaçu. (PEREIRA, et. al. 2009). 

Este estudo teve como objetivo avaliar o desenvolvimento de clones de cupuaçuzeiros 

resistentes a vassoura de bruxa, através da enxertia de substituição da copa em sistema 

agroflorestal no IFPA Campus Castanhal. 

 

2. Metodologia 

A pesquisa está sendo conduzida na Unidade Pedagógica de experimentação 

agroecológicas - UPEA SAF Cupuaçu, no IFPA Campus Castanhal. As etapas para a 

metodologia proposta é descrita conforme Alves (2012): 

Inicialmente foi realizada a limpeza da área com auxílio de roçadeira lateral. 

Simultaneamente a retiradas das plantas espontâneas nas entrelinhas de plantio do SAF, foram 

realizadas podas fitossanitárias consistindo na retirada de ramos, inflorescências e frutos 

afetados pela vassoura-de-bruxa e outras doenças, 15 cm abaixo dos pontos de infecção. Essa 

prática foi importante para preparar a planta para as fases subsequentes. 

Em seguida, foi realizada nos meses de novembro a dezembro de 2019, as podas de 

indução de brotação, com corte de um ou mais ramo (s) localizado (s) o mais próximo 

possível da base da planta, para indução dos ramos chupões que receberam os enxertos. 

As enxertias foram realizadas no dia 12/03/2019 através do método de garfagem no 

topo em fenda cheia. As brotações estavam com diâmetro variando de 0,54 cm a 1,5 cm no 

ponto em que foram inseridos os garfos. A prática foi realizada com enxertos de cinco clones 

(nº 32; 42; 46; 61; 64) provenientes do programa de melhoramento genético da Embrapa. 

Após as avaliações de pegamento dos enxertos foi realizada a retirada gradual da copa 

antiga, sendo mantidas as copas do cupuaçuzeiros onde não ocorreu o pegamento. 

 O primeiro parâmetro avaliado foi o índice de pegamento dos enxertos, realizado 

cerca de 20 dias após a enxertia. Nos meses de setembro e outubro de 2020, avaliou-se o 

desenvolvimento dos clones, sendo mesurados as variáveis, diâmetro e altura do enxerto, e 

números de ramos ativos. 
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Avaliação de clones na substituição de copa de cupuaçuzeiro 
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3. Resultados/Discussões 

 

Nas avaliações dos pegamentos dos enxertos foram encontrados os seguintes índices: 

83,33%; 45,5%; 50%; 77%; e 60%, correspondentes aos clones 32, 42, 46, 61 e 64, 

respectivamente. A média do pegamento foi de 63,32%, maior do que o encontrado em outros 

trabalhos (BANDEIRA; ALVES & FARIAS, 2006; ALBUQUERQUE et.al. 2016),na ordem 

de 31,32% e 23,32%,respectivamente, em épocas do ano semelhantes à deste trabalho. 

Analisando os resultados do desenvolvimento das copas enxertadas, demonstrados na 

Figura 1, foi possível verificar que o clone 42 apresentou o maior diâmetro do caule, enquanto 

que no 42 foi menor. Os demais clones apresentaram desenvolvimento semelhantes. Já para o 

índice de altura quem se destacou foi o clone 32, seguido pelos 46, 61, 64, sendo no 42 

observado o menor valor. Para os números de ramos não houve grandes diferenças entre os 

clones mantendo a média de 5 ramos por planta. 

Figura 1 – Avaliação de clones de cupuaçuzeiros em SAF no IFPA Castanhal 

 

Fonte: Autores 

Comparando aos dados encontrados por Viera (2007), avaliando enxertos de 

cupuaçuzeiros por garfagem em fenda cheia, as médias obtidas a partir do diâmetro do caule e 

da altura do enxerto foi de 0,27 e 3,56 respectivamente, aos 60 dias. Estimando o tempo de 

desenvolvimento dos clones de cupuaçuzeiros na substituição de copa, é necessário levar em 

consideração o período de análise dos enxertos, sabendo-se que a variedade utilizada neste 
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trabalho, foi analisada 600 dias após a enxertia, o que está dentro da faixa prevista de 

crescimento. 

 

4. Considerações Finais 

 

O método de substituição de copa do cupuaçuzeiro por meio de enxertia, utilizando 

uma variedade mais residente, se mostra eficaz na incursão a vassoura de bruxa, 

restabelecendo a produtividade às plantas afetadas pelo fungo Moniliophthora perniciosa. 

Levando em consideração as variedades genéticas utilizadas neste trabalho, verificou-se que, 

essa prática tem suma importância para o prosseguimento do cultivo do cupuaçuzeiro, 

visando a qualidade dos novos frutos e minimização de danos na produção. Para tanto, faz-se 

necessário, um mínimo conhecimento possível para prática dessa atividade, visando o êxito da 

mesma. 

 

5.Referências Bibliográficas 

ALBUQUERQUE, T. C. S. de; LIMA PRIMO, H. E. de; SOUSA, F. G. C. de; ALVES, R. 

M.; QUEIRÓZ, E. S. Enxertia na substituição de copa em cupuaçuzeiros. XXIV Congresso 

Brasileiro de Fruticultura, 2016. 

ALVES, R.M.; FARIAS NETO, J.T.;CRUZ, E.D.; OLIVEIRA, M.S.P. Estratégias 

domelhoramento genético desenvolvido pela Embrapa Amazônia Oriental, para obtenção das 

primeiras cultivares de cupuaçuzeiro e açaizeiro. In: SEMINÁRIO TÉCNICO BRASIL-

JAPÃO PROJETO "DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO PARA A AGRICULTURA 

SUSTENTÁVEL NA AMAZÔNIA ORIENTAL”. 2003. Anais. Belém: EMBRAPA-

CPATU, 2003. 

ALVES, R. M. Substituição de copa do cupuaçuzeiro. – Brasília, DF: Embrapa, Comunicado 

técnico, nº 236, 2012. 

BANDEIRA, B. S.; ALVES, R. M.; FARIAS, D. C. R. Utilização da tecnologia de 

substituição de copa para renovação de pomares de cupuaçuzeiro atacados com vassoura-de-

bruxa. IV Seminário de Iniciação Científica da UFRA e X Seminário de Iniciação Científica 

da EMBRAPA Amazônia Oriental/2006. 

PEREIRA, N.N.; SANTOS, V. S.; ALVES, R. M. Utilização Da Enxertia De Copa Na 

Recuperação De Pomares De Cupuaçuzeiro. In: 7º Seminário de Iniciação Científica da 

UFRA e 13º Seminário de Iniciação Científica da EMBRAPA. 2009. 

 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1837 

PRIMO, H. E.de L.Técnicas para o cultivo do cupuaçuzeiro, editora técnica. – Brasília, DF: 

Embrapa: 2017. 

STEIN, R. L. B; ALBUQUERQUE, F.C. de; NASCIMENTO. R. M. do.Vassoura-de-bruxa 

do Cupuaçuzeiro: Observações de Campo. In: Seminário Internacional Sobre Pimenta-do-

reino e Cupuaçu. Anais. BELÉM: EMBRAPA, 1997. 

VIEIRA, E. S. Propagação vegetativa do Cupuaçuzeiro por enxertia e estaquia. Cruz das 

Almas - BA, 2007, 16p. 

  



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1838 

AGRICULTURA FAMILIAR E AS TECOLOGIAS DIGITAIS: UM 

ESTUDO DE CASO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM 

 

Briane Alves da Rocha 
Agronomia, Universidade Federal Rural da Amazônia, alvesbriane@gmail.com  

 

Lucicleide de Jesus Carvalho 
Agronomia, Universidade Federal Rural da Amazônia, lucicleide2504@gmail.com 

 

Regilene Angélica da Silva Souza
 

Engenheira Agrônoma, Professora, Universidade Federal Rural da Amazônia, regilenesouza@yahoo.com.br 

 

Ana Cristina Gomes Santos 
Bibliotecária Documentalista, Universidade Federal Rural da Amazônia, anacristinagomes023@gmail.com 

 

Wilza da Silveira Pinto 
Engenheira Agrônoma, Universidade Federal Rural da Amazônia, wilza.pinto@ufra.edu.br 

 
 

Área Temática IV: Agroecologia, Agricultura Familiar Camponesa e Soberania Alimentar 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

A informática é um campo de conhecimento no qual as informações são processadas 

por meio de computadores e outros equipamentos visando a automatização e resolução de 

problemas ou necessidades sociais com aplicabilidade em diferentes áreas e situações. Assim, 

poderá auxiliar e facilitar o planejamento das atividades agrícolas, melhorando a gestão das 

propriedades rurais, e contribuindo com a otimização dos processos de produção e 

comercialização dos produtos agropecuários. 

A tecnologia da informação vem se difundindo no meio rural, nos últimos anos, e 

verifica-se que ela pode contribuir positivamente nos aspectos econômicos e ambientais 

(MEIRAet al., 1996). Neste sentido, vale ressaltar que conforme seja alcançado o 

desenvolvimento é importante que este seja sustentável, assim, as tecnologias da informação 

tem um papel fundamental neste processo. 

Ter informação e acesso à tecnologia são consideradas as condições que melhor 

caracterizam o produtor rural bem-sucedido, revela o estudo encomendado pela Associação 

Brasileira de Marketing Rural & Agronegócio sobre o perfil comportamental e hábitos de 

mídia do produtor rural brasileiro (KLEFFMANN GROUP, 2005).  
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Contudo, no segmento da agricultura familiar existem grandes desigualdades, 

produtores capitalizados e outros não capitalizados, muitas vezes lhes faltando infraestruturas 

de acesso e os conhecimentos necessários para o seu desenvolvimento. 

A modernização do setor agrícola ainda está restrita aos setores mais capitalizados e 

avançados tecnologicamente. Segundo Meira et al. (1996), é preciso também se pensar numa 

política de informatização do setor agrícola, em todos os segmentos, para que esta não seja 

mais um fator de intensificação do processo de concentração de renda e de terra, agravando as 

diferenças sociais.   

Neste contexto, o estudo teve como objetivo identificar o conhecimento dos 

agricultores familiares diante das tecnologias digitais e possíveis limitações para o uso desse 

recurso. 

 

2. Metodologia 

A pesquisa foi realizada na região metropolitana de Belém abrangendo os municípios 

de Belém, Ananindeua, Benevides, Marituba, Santa Bárbara, Santa Izabel e Castanhal tendo 

como público alvo produtores da Agricultura Familiar. 

O estudo é de natureza exploratória descritiva e qualitativa. O levantamento foi feito 

por meio da aplicação de questionários. Foram elaboradas as seguintes perguntas: idade, sexo, 

escolaridade e renda para caracterização dos produtores. E para avaliar o conhecimento sobre 

as tecnologias digitais: Você já fez algum curso/treinamento de informática; você possui 

algum conhecimento em informática; como você classifica o seu conhecimento em 

informática; quais equipamentos eletrônicos você possui; o sinal da rede de celular onde você 

mora é bom, ruim ou só pega em alguns locais; e quais as mídias sociais você usa para 

divulgar o seu produto. 

Os questionários foram aplicados aos produtores da Agricultura Familiar em feiras e 

socializados nas redes sociais via grupos de WhatsApp no período de 1 a 30 de setembro, com 

o retorno de 24 formulários. 

De posse dos questionários respondidos, foi efetivado a tabulação em Programa Excel 

dos dados quantitativos e em seguida foram gerados gráfico e tabelas, que foram analisados 

visando avaliar o conhecimento dos agricultores diante das tecnologias digitais. 

 

3. Resultados e Discussões 

Por meio dos resultados socioeconômicos verificou-se que a maioria dos agricultores 

familiares entrevistados são mulheres (58%) enquanto 48% são do sexo masculino. Mais de 
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50% dos produtores tem sua faixa de idade em torno de 36 a 55 anos. Em relação a renda 

41,7% tem uma renda de até dois salários mínimos e 29,2% mais de dois salários mínimos, 

16,7% um salário mínimo e 12,5% menos de um salário mínimo. Quanto a escolaridade, 

33,3% possuem o ensino superior completo e igual proporção o ensino médio completo, 

enquanto 20,8% tem o fundamental incompleto e 8,3% fundamental incompleto. De acordo 

com Souza (2007) o universo da agricultura familiar não é homogêneo, ao contrário, é 

marcado por profundas diferenças sociais, culturais e econômicas.  

 De acordo com os resultados 42% dos questionados declararam não possuir 

conhecimento algum em informática, sendo um percentual relevante, quando comparado a 

25%, 29% e 4% para o conhecimento básico, médio e avançado, respectivamente (Figura 1A). 

No que se refere a realização de cursos e treinamentos em informática 62% dos agricultores 

entrevistados dizem ter realizado algum curso ou treinamento na área (Figura 1B). 

Quanto a posse de equipamentos que possibilitam o acesso a programas, aplicativos e 

mídias sociais, apenas 56% desses agricultores possuem um celular, porém nem todos contam 

com outros dispositivos ou conhecimentos mais avançados de softwares que poderiam 

contribuir na otimização da produção, a melhor gestão da propriedade e de insumos e ainda 

melhorar consideravelmente o processo de vendas e comercialização (Figura 1C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

São muitos os benefícios da informatização para este setor, entretanto de acordo com 

Assad e Pancetti (2009), o uso das tecnologias de informação por agricultores familiares ainda 

é limitado, pois é preciso considerar um cenário em que o acesso a estas tecnologias, inclusive 

a internet, é escassa ou inexistente. No entanto, alguns produtores já utilizam internet e 

softwares aplicativos, mesmo que estes não sejam específicos e complexos. (AFFONSO et al, 

2015). 

Figura 1: Nível de conhecimento em informática (A), curso ou treinamento em informática (B) e posse de 

equipamentos eletrônicos dos produtores da Agricultura Familiar da região metropolitana de Belém - PA. 

A 
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Um dos obstáculos para os produtores é a questão da infraestrutura que muitas vezes, 

devido à localização da propriedade, o sinal das redes para celular e internet se torna limitado, 

neste sentido, observa-se que 25% dos agricultores entrevistados, mesmo possuindo um 

celular, ainda dependem de pontos específicos para receberem o sinal de rede da operadora e 

21% declararam que o sinal é ruim (Figura 2A). Quanto ao acesso à internet, 50% 

responderam que possuem internet em casa, enquanto 42% usam internet pelo celular (dados 

móveis) e 8% não tem acesso.  

Em relação a divulgação e vendas da produção, utilizando mídias sociais, com base 

nas respostas os resultados demonstram que 83% dos agricultores da região metropolitana de 

Belém fazem uso de pelo menos duas redes sociais para divulgação de seus produtos, e 17% 

não divulga seus produtos através da internet (Figura 2C). 

 

Assim, o uso das mídias sociais, apesar das dificuldades e obstáculos, vem sendo 

muito utilizado para a divulgação e vendas de diversos produtos e obtendo êxito dessa forma, 

no ramo da agricultura não é diferente. No entanto, para o uso dessas ferramentas é necessário 

saber o funcionamento de cada uma delas, além disso, para a finalidade de comércio, torna-se 

importante ter algum conhecimento sobre estratégias de vendas e marketing para que se 

alcance o público esperado e o êxito nas vendas. Portanto, é essencial que se criem formas 

para que o conhecimento em tecnologia da informação chegue aos agricultores e os meios 

para que possam utiliza-los com eficiência, contribuindo assim com o desenvolvimento do 

segmento da agricultura familiar e da reprodução social em seus territórios. 

O nível de informatização dos agricultores familiares da região metropolitana de 

Belém ainda é  incipiente, tendo em vista que uma parcela dos produtores relatou não possuir 

conhecimento em informática e outra mesmo tendo conhecimento fazem pouco uso da mesma 

em função  da escassez de recursos, tanto de infraestrutura na área rural como de capital para 

54%
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Figura 2: Sinal de rede de celular nas propriedades rurais (A), acesso à internet (B) e uso de mídias sociais para 

divulgação e vendas dos produtos agrícolas (C) dos produtores da Agricultura Familiar da região metropolitana de 

Belém - PA. 

A 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1842 

adquirir equipamentos de alta tecnologia o que os deixam sem muita alternativa que poderia 

ser minimizado e compensado com investimentos públicos para o atendimento do segmento 

familiar da agricultura.  

 

4. Conclusão 

Quanto as competências digitais, a maioria dos entrevistados responderam que não 

possuem conhecimento em informática e dos equipamentos utilizados, o celular predomina.  

O estudo permitiu considerar que as competências digitais e também que o sinal de 

rede de internet e o acesso podem ser limitantes no uso e eficiência da TI no campo.  

A era digital e a informatização no meio rural, não são um processo inclusivo, pois, é 

um meio que depende de investimentos, tanto privado quanto público, para que os setores 

menos favorecidos passem a ter acesso aos sistemas. O estudo nos permite sugerir que é 

necessária a criação de políticas públicas direcionadas ao segmento da agricultura familiar, 

juntamente com o auxílio de assistência técnica para que os agricultores possam ser 

capacitados para o uso de ferramentas de TI necessárias ao desenvolvimento rural. 
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Área Temática IV: Agroecologia, Agricultura Familiar Camponesa e Soberania Alimentar. 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

O município de Breves, localizado na Ilha do Marajó, região historicamente marcada 

pela exploração descontrolada dos recursos naturais e pelo descaso, não somente com a 

natureza, mas com todos os povos que habitam a região. O município sofre com graves 

problemas sociais que os acompanham ao longo das décadas. Dentre esses problemas, um dos 

mais preocupantes é a desigualdade gerada por diversos fatores que abalaram fortemente a 

economia da região, e por consequência, a vida dos moradores. 

 De acordo com o último censo, realizado pelo IBGE em 2010, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) de Breves é de 0,503, considerado baixo, tendo em vista 

que o indicador vai de 0 a 1. Como consequência deste baixo IDH, inúmeros problemas 

sociais foram ocorrendo, principalmente com as comunidades ribeirinhas, o processo de 

exclusão social ficou cada vez mais forte. Esse processo de exclusão foi acelerado, 

principalmente, pela crise econômica causada pela falta de possibilidades e investimentos de 

geração de renda.    

Por esse motivo, o programa Rede Comunidades Ribeirinhas (RCR)visa incentivar os 

povos que moram nas comunidades a buscarem informações e a partir disso fazerem valer a 

pena sua força e que consigam reafirmar sua autonomia e, além disso, analisar os processos de 

participação social em curso na comunidade ribeirinha Magebras com intuito de indução a 

projetos de geração de renda na perspectiva agroecológica.Nesse contexto, partindo do 

pressuposto estabelecido por Duarte (2009), que estabelece os princípios da agroecologia 

como 

[...] a agroecologia, como ciência e prática, utiliza princípios da agricultura 

tradicional camponesa e conhecimentos e métodos ecológicos modernos. A 

mailto:adrianovieira1312@gmail.com
mailto:brendasalazar201241@gmail.com
mailto:taianefacss2017@gmail.com
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agroecologia entra, neste sentido, para fortalecer o desenvolvimento rural, 

fundamentando-se na perspectiva de "transformação da sociedade" para mudar as 

relações de produção no campo (DUARTE, 2009, p.105). 

 

Assim, para Duarte (2009), deve haver uma junção entre os métodos já conhecidos, 

com os novos modelos de produção de renda no campo, pois, a partir desse momento 

ocorrerá, além da geração de renda, uma mudança geral na relação entre as questões sociais 

que estão diretamente ligadas na vida dos povos que habitam as comunidades ribeirinhas.  

Para mais, é importante ressaltar que, além da agroecologia, outro fator que está sendo 

determinante para a reafirmação desse povo perante seus direitos é a participação social. Para 

Montoro (1992), a participação social faz-se importante, pois  

[...]a atuação organizada e responsável dos múltiplos setores da sociedade, na 

solução de problemas coletivos e na promoção do bem comum. A participação se 

concretiza, de acordo com Alves (2013, p. 25), quando permite que os sujeitos 

façam parte das decisões que lhes dizem respeito, seja nos aspectos políticos, 

sociais, culturais ou econômicos (MONTORO, 1992, p. 23) 

 

 Ou seja, Montoro explica que, a participação social, além de fazer com que os povos 

entendam plenamente seus direitos, faz com que eles se sintam preparados para participarem 

efetivamente nas decisões relacionadas as políticas publicas que implicarão diretamente nas 

comunidades. De maneira geral, a participação social permite a inclusão dos moradores de 

fato na maneira como a comunidade toma as decisões que visam uma melhoria para a vida de 

todos. 

Sendo assim, exemplificaremos ao longo do texto como a Vila Magebras está 

desenvolvendo as práticas sociais, principalmente em relação a participação social, com a 

realização dos conceitos sobre agroecologia. 

 

2. Metodologia 

O trabalho foi realizado na Comunidade Magebras, localizada as margens do rio 

Parauaú, no município de Breves – PA, esta comunidade e formada aproximadamente por 25 

famílias, com uma população total de 100 pessoas que moram em30 residências, entretanto, 

os membros desta comunidade encontra-se em uma situação de vulnerabilidade 

socioeconômica em que muitos dos seus direitos são negados como acesso à educação, saúde 

e saneamento que são políticas públicas básicas, tudo isso em decorrência de anos de 

desestruturação ambiental e social. 
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Imagem 01: Mapa da Vila Magebras 

 

Fonte: Google Earth 

  A metodologia utilizada para este trabalho teve como base uma pesquisa documental, 

bibliográfica e pesquisa de campo, em que a primeira consistiu na análise de documentos de 

fonte primaria como relatórios e boletins que foram utilizados para compor a pesquisa, a 

segunda ocorreu por meio de estudo de teóricos que refletem e analisam de forma critica os 

mecanismos sociais que envolvem o contexto da vida das populações na Amazônia e por 

último a pesquisa de campo que foi desenvolvida através de visitas mensais que tinha o intuito 

de promover a coleta de dados por meio da observação em locus simples, entrevistas e 

oficinas realizadas na comunidade. 

Os autores deste resumo integram o Programa Rede de Comunidades Ribeirinhas – 

RCR, que é um programa interdisciplinar que faz a relação entre pesquisa e extensão, que tem 

por objetivo promover a cultura de direitos através da participação social como forma de 

emancipação social promovendo o empoderamento político e social na valorização da cultura 

e dos saberes tradicionais em comunidades ribeirinhas. 

Dessa forma, a participação no programa foi essencial para facilitar o acesso aos dados 

apresentados no presente resumo, tendo em vista que através de ações desenvolvidas na 

comunidade como reuniões de trabalhos, entrevistas, visitas e a realização de três oficinas “O 

que somos? E o que queremos ser?”, “Oficina e Roda de Conversa Sobre Organização 

Social?” e “Planejamento 2020?” em que o objetivo dessas ações era fortalecer as 

comunidades quanto sujeitos sociais através da participação social, sendo assim ao realizar 

essas ações pode-se observar e analisar todo o processo de empoderamento social dos 

membros da comunidade na luta por direitos, dando um novo olhar para as demandas sociais 
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que dariam início as estratégias para a geração de renda por meio da valorização da cultura e 

dos saberes tradicionais. 

 

3. Resultados/Discussões 

Os dados que foram levantados acerca do trabalho desenvolvido na comunidade são 

preliminares e estão em fase de execução, tendo em vista que em decorrência da pandemia 

pela Covid-19 estas atividades foram paralisadas, porém vale mencionar que estas atividades 

encontra-se na fase II ,  haja vista que  a fase I  que engloba o processo de acolhimento e de 

aproximação foram executadas  por meio de ações como reuniões, oficinas e visitas mensais a 

comunidade, em que se pode desenvolver um trabalho que visava aprimorar a participação 

social, por meio da valorização da cultura e dos saberes tradicionais enraizados na 

comunidade. 

Ademais, é importante ressaltar que os membros da comunidade não conseguiam 

reconhecer-se como parte do território, no qual ocorreu um processo de desterritorialização 

em decorrência de anos de exploração causadas pelo ciclo da madeira, ocasionando a 

desestruturação ambiental. De acordo com Chaves (2009), as políticas públicas que foram 

pensadas para Amazônia encontrava-se em um caminho oposto a lógica e aos interesses das 

comunidades tradicionais que residem nessa vasta região, tendo em vista que todas as 

propostas alegavam o desenvolvimento e a inclusão da região com os centros econômicos do 

pais, no entanto este processo visava apenas o lucro e não houve nenhuma preocupação com 

os povos, nem com a natureza. 

Além disso, ainda como reflexo desse descaso, tanto das empresas como das políticas 

públicas, os moradores não se sentiam como sujeito de direitos, sendo assim, as ações do 

programa buscavam proporcionar aos membros desta comunidade um processo de afirmação 

de direitos em que os mesmos pudessem se empoderar e se afirmar como sujeitos sociais.  

É justamente sobre isso que trata a fase II do programa, após conscientização dos 

moradores, houve o início de um processo de amadurecimento das ideias propostas ao longo 

do período inicial das atividades. Após esse momento, houve um (re)despertar para a força da 

ação coletiva e com isso a comunidade passou a buscar meios para de fato concretizarem 

todos os objetivos que almejam, buscando sempre a valorização dos direitos e de sua cultura 

que lhes foram negados e silenciados ao longo dos anos, nos quais a comunidade foi 

fortemente afetada pelo processo de exclusão social. 

 Essa  etapa foi decisiva para dar início à criação da associação dos moradores,  a partir 

do momento em que a participação social tornou-se determinante para o fortalecimento das 
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tomadas de decisões no âmbito comunitário, o que vai de comum acordo com o que é citado 

por Montoro (1992) a respeito da inclusão social na tomada de decisões, haja vista que a 

partir do momento que os membros da comunidade se reconheceram como sujeitos sociais, 

estes puderam superar a baixa estima encontrada no início das atividades do programa, 

ocorrendo entre os mesmos um processo de valorização dos saberes e trabalhos tradicionais, 

visando a inclusão social mediante o respeito ao patrimônio cultural da comunidade. Para 

mais proporcionou aos mesmos um processo de engajamento social na garantia de direitos, 

para o desenvolvimento de estratégias capazes de amenizar os problemas encontrados na 

comunidade. 

 Por esse motivo, a geração de renda foi uma das propostas apresentadas pela própria 

comunidade, partindo da inclusão produtiva, cooperativismo, economia solidária, comércio 

justo e a valorização das produções próprias geradas dentro da comunidade. Desse modo, as 

propostas desenvolvidas tiveram como base a agroecologia, pois segundo Gliessman (1990), 

está é derivada da ecologia e da agronomia tendo influência nos sistemas tradicionais de 

cultivo em populações indígenas e camponesas em países em desenvolvimento, principal 

exemplo de manejo de agroecossistemas ecologicamente fundamentados. 

Vale ressaltar que esta proposta está sendo desenvolvida com base na responsabilidade 

ambiental, para que os moradores consigam ao mesmo tempo gerar renda ,respeitar e 

preservar a natureza que foi degradada ao longo do processo de exploração descontrolada dos 

recursos naturais o que é reforçado por  Duarte (2009), pois deve haver um equilíbrio entre os 

conhecimento antigos com a os atuais para o desenvolvimento de uma economia sustentável 

preocupada com a preservação ambiental.  

Ademais, esta proposta baseia-se na perspectiva da agricultura familiar para que essa 

comunidade desenvolva as suas atividades de geração de renda a partir do cooperativismo, 

ganhando força para romper com as correntes de exclusão do capitalismo e para o 

desenvolvimento de um comercio justo que tem como base a economia solidária na luta por 

direitos e por melhorias na qualidade de vida. 

 

4. Considerações Finais 

Dessa maneira, ressaltamos a importância dos trabalhos de pesquisa e extensão 

desenvolvidos pelo Programa dentro da comunidade, atuando com ênfase nas quais fortificam 

a autonomia dos cidadãos de direitos, desmitificando todo um processo de descrédito em que 

eles passaram por anos. Ações como, o planejamento de 2020, reuniões de trabalhos, 

entrevistas, visitas e a realização de três oficinas que foram desenvolvidas junto aos 
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moradores da comunidade Magebras, levando informações, ideias e discussões criativas e de 

compreensão sobre a associação dos moradores e melhores maneiras de transformação em sua 

comunidade. Partindo disso, uma das principais ações é a utilização dos recursos extraídos da 

terra de maneira sustentável, iniciando da geração de renda comunitária, que enlaçam a força 

de uma cooperativa participativa na qual lutam por melhorias e qualidade de vida, como 

mencionada anteriormente. Além disso, é importante ressaltar que as atividades foram 

momentaneamente interrompidas em razão da pandemia pela Covid-19. 

Contudo, as comunidades Ribeirinhas vêm resistindo diante de um sistema capitalista 

que é hegemônico e excludente, resultado da implantação de empresas madeireiras 

responsáveis pela exploração dos recursos florestais presentes nesse ambiente, em que logo 

após o fechamento, obteve consequências devastadoras, é importante ressaltar que as ações 

ocorridas na comunidade foram essenciais para o despertar e colocar em pratica o que 

absorveram e demonstraram ao longo dos meses em que o trabalho interdisciplinar do 

programa foi desenvolvido. 
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Área Temática IV: Agroecologia, Agricultura Familiar Camponesa e Soberania Alimentar. 

 
Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

Este trabalho acadêmico possui o intuito de compartilhar as demandas atuais de grupos 

importantes para a soberania alimentar e agroecologia no estado do Pará, na oportunidade, o 

GRUCA - Grupo para Consumo Agroecológico e o Instituto Iacitata de Cultura Alimentar. 

Este artigo reflete os avanços no diálogo crítico e construtivo que vem sendo travado entre os 

grupos mencionados e o GEDAF - Grupo de Estudos Diversidade Socioagroambiental na 

Amazônia, do Núcleo de Meio Ambiente - NUMA da Universidade Federal do Pará, do qual 

os autores do trabalho fazem parte.  

Os desafios colocados exigem que sejam levantadas questões pertinentes para a 

melhoria da atuação desses grupos com base nas dificuldades expostas em nossas discussões, 

impulsionando assim a pesquisa acadêmica diferenciada e inovadora, fundamentada na 

demanda social, de modo a dar maior visibilidade às ações de base agroecológicas no seio da 

esfera pública e universitária. 

                                                           
1
Trabalho desenvolvido no âmbito do NEA GEDAF: Teias de Inovação Agroecológica e Desenvolvimento de 

Sistemas Agroalimentares com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

CNPQ” e dos órgãos financiadores da Chamada CNPQ 21/2016, a saber: MAPA, MCTIC, MEC e SEAD 

– Casa Civil. 
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A pesquisa é apoiada com bolsas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica (PIBIC) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) permitindo abordar temas como sistemas agroalimentares, agroecologia, povos e 

comunidades tradicionais, circuitos curtos, entre outros temas que se relacionam com os 

debates que vêm sendo realizados entre GRUCA, IACITATA e GEDAF. 

 

2. Metodologia 

As áreas de estudo das bolsas PIBIC em questão estão direcionadas à agroecologia, 

cultura alimentar, povos e comunidades tradicionais e circuitos curtos, por isso estão em 

consonância com as ações dos grupos que participam na reflexão em nível de sistemas 

agroalimentares localizados. Tomamos como objeto da nossa reflexão a reunião realizada no 

dia 27 de outubro de 2020 via Google Meet, entre o GRUCA, o Instituto IACITATA de 

Cultura Alimentar e o GEDAF, na qual nossos interlocutores puderam falar livremente acerca 

dos desafios enfrentados e das demandas que se colocam no atual contexto de crise sanitária, 

política e econômica. Assim sendo, nosso trabalho de pesquisa é de natureza qualitativa 

baseado nos relatos colhidos durante a referida reunião, mobilizando contribuições teóricas do 

campo da agroecologia e do desenvolvimento rural. 

 

3. Resultados/Discussões 

Com base em Verdejo (2010), a forma de atuação do GEDAF preconiza que qualquer 

trabalho que se realize para os grupos de ações agroecológicas deve ser feito de acordo com a 

demanda dos mesmos, em uma ação participativa, em que esses grupos sejam os verdadeiros 

protagonistas e realmente beneficiários da pesquisa-ação. Afinal, mesmo que sejam válidas as 

diversas iniciativas atualmente existentes, precisamos considerar que elas possam ser 

verdadeiramente úteis para as comunidades, se situando para além dos interesses da academia. 

Com o intuito de realizar pesquisas que evidenciam como as comunidades e grupos 

abrangidos pelo GEDAF enfrentaram, e ainda enfrentam, a pandemia da Covid-19 e todas as 

suas consequências, o Eixo 1 do Programa de Pesquisa do GEDAF em tempos de pandemia e 

pós-pandemia, que tem como título “Recomposição sociotécnica de sistemas socioecológicos 

e agroalimentares”, reuniu no dia 27 de outubro de 2020, às 19h, via Google Meet, com 
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representantes do GRUCA - Grupo para Consumo Agroecológico e do Instituto Iacitata de 

Cultura Alimentar.  

Segundo Gonzaga et al. (2014) o GRUCA buscou, por meio de uma experiência 

pessoal, “aglutinar pessoas que formassem um grupo de consumo responsável como uma 

maneira de (re)criar sua relação de consumo, em especial dos alimentos (...), e das compras 

coletivas e entregas dos Paneiros Cabanos
2
”. E de acordo com Azevedo (2019) o Instituto 

Iacitata de Cultura Alimentar “se define como um espaço de circulação da produção da 

cultura alimentar e de produtos da sociobiodiversidade”. No mesmo artigo, há uma fala da 

representante do Instituto Iacitata, que o considera “uma luta de contracolonização alimentar” 

(AZEVEDO, 2019, p. 11). 

Durante a reunião, o representante do GRUCA iniciou descrevendo que antes da 

pandemia o grupo passava por dificuldades para garantir a viabilidade econômica da compra 

coletiva do grupo, os Paneiros Cabanos, pois relutava em fazer a entrega em domicílio por 

achar fundamental o encontro presencial dos consumidores no Café Decolonial, café da 

manhã ofertado pelo Instituto Iacitata nas suas dependências.  

Além disso, várias empresas já ofereciam o serviço de delivery de orgânicos, 

implicando de qualquer forma em uma concorrência com os Paneiros. Então, com a 

pandemia, foi necessário repensar e rearticular a entrega dos Paneiros. Emergia a necessidade 

de garantir o acesso aos alimentos para os consumidores e a renda para produtores e para os 

próprios gestores da tarefa da entrega.  

A periodicidade, antes quinzenal, passou a ser semanal. Foi adotada uma plataforma 

de loja virtual, chamada “Loja Integrada”, a qual requer o pagamento de uma taxa mensal e o 

cadastro de cada consumidor(a), que somente após ser aprovado, poderá realizar as 

solicitações. Os pedidos dos(as) consumidores(as) podem ser feitos, via loja virtual, de terça-

feira a quinta-feira à noite e as entregas dos Paneiros Cabanos são realizadas aos sábados. Em 

tempos de pandemia da Covid-19, as vivências foram suspensas.  

De acordo com o representante, a pandemia foi um “divisor de águas” para o GRUCA, 

e a plataforma representou um avanço na gestão dos Paneiros Cabanos, porém com o tempo, 

foi possível reconhecer que a plataforma possui algumas falhas relevantes para o andamento 

do trabalho semanal. Existe, por exemplo, a necessidade de um relatório com totalização de 

todos os produtos pedidos semanalmente, principalmente para repassar aos produtores, porém 

a plataforma atualmente não fornece esse relatório, fazendo com que os(as) gestores do 

                                                           
2
Espécie de cesto de origem amazônica. Cabanos, em homenagem a Revolução Cabana, ocorrida na Amazônia 

entre 1835 e 1837 (GONZAGA et al, 2015, p. 3). 
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GRUCA precisem executar essa totalização à mão, consumindo um tempo desvantajoso ao 

processo. Após contato, o suporte da plataforma Loja Integrada informou a impossibilidade 

de construir tal relatório. 

Além disso, o GRUCA também considera a plataforma fechada, pois os(as) 

organizadores(as) não têm acesso ao banco de dados, e ressaltou uma demanda: a criação de 

um catálogo que contenha a rede de produtores(as) envolvidos(as) com as ações do GRUCA, 

com a história de cada um(a), e as informações detalhadas sobre os alimentos, entre outros 

aspectos que possam ser interessantes para compor o catálogo. 

É importante lembrar a fala do Instituto Iacitata de Cultura Alimentar, ao 

complementar sobre o assunto, afirmando que na pandemia, pelo estresse que foi acometido a 

muitas pessoas, ocorreram situações, que quando chegavam os alimentos na residência do(a) 

consumidor(a), o(a) mesmo(a) dizia desconhecer e que não havia feito o pedido daquele 

produto. Cabe destacar ainda, que em reunião, que a representante fez uma afirmação 

importante, de que o “GRUCA não é um delivery”, quando abordou outro problema: durante 

a pandemia, alguns consumidores apenas estavam interessados em adquirir os alimentos, 

esquecendo do relacionamento produtor e consumidor, e do viés político das ações do 

GRUCA e do Instituto Iacitatá. 

Em continuidade, a representante afirmou que é possível sair da precariedade social 

por meio de ações como as do Instituto Iacitata e do GRUCA, exemplificando o caso de uma 

senhora, que antes era desvalorizada pelos demais produtores de seu grupo por produzir 

alimentos sem agrotóxicos, e que ao se juntar ao GRUCA e ao Instituto Iacitata, obteve 

aumento na comercialização de seus produtos, melhorando a renda familiar e conseguindo 

construir uma boa casa de alvenaria e aumentar a área de produção de hortaliças em 50%. 

Outro exemplo é que o Instituto Iacitata de Cultura Alimentar realizou uma articulação 

com MST - Movimento dos Sem Terra para adquirir 8 toneladas em grãos e não perecíveis. 

Com tudo isso, o Instituto Iacitata de Cultura Alimentar diz que existe sim demanda para os 

produtores agroecológicos, existe um mercado e uma economia, porém eles não aparecem 

como índices em quantitativos produtivos. 

Outra constatação da representante do Instituto Iacitata de Cultura Alimentar, ao 

participar de bancas de teses de mestrado e doutorado e TCCs - Trabalhos de Conclusão de 

Curso, é que os questionários são “muito resumidos e ultrapassados”, pois geralmente fazem 

apenas perguntas quantitativas, como a quantidade dos alimentos ofertados, quantidade de 

frequentadores, e outras perguntas similares, sendo indicadores que não consideram o impacto 
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positivo desses grupos nas comunidades e sobre os alimentos orgânicos de base comunitária, 

por exemplo. 

A cultura alimentar é mais um aspecto que o Instituto Iacitata de Cultura Alimentar 

destaca, como um tema que precisa ser mais abordado em trabalhos acadêmicos e outros 

espaços, reforçando que a cultura alimentar não é uma ideia romantizada, mas sim, e também, 

transmissão de conhecimento por meio de gerações. A representante evidencia que é preciso 

“entender que não é só comer”: os alimentos envolvem aspectos e falam sobre saberes, sobre 

política, sobre meio ambiente, sobre povos e comunidades tradicionais, entre outros assuntos. 

4. Considerações Finais 

Coloca-se como demanda o reconhecimento do conhecimento do alimento, a 

reafirmação, divulgação e circulação desses saberes e conhecimentos, por meio de podcasts 

(como é o caso do Café Descolonial, organizado pelo Instituto Iacitata), webinários, 

publicações acadêmicas e até projetos de extensão. Reforça-se que, qualquer artigo produzido 

não permaneça apenas nas “gavetas acadêmicas”: que eles possam ter utilidade e cheguem às 

pessoas e comunidades que não se encontram no ambiente acadêmico. 

Após considerar as dificuldades e os impasses expostos durante a reunião 

mencionada, também destacamos a demanda da migração para uma plataforma virtual de 

comercialização (e-commerce) baseada em software livre, com banco de dados e código-fonte 

abertos. Dessa forma, se pode garantir mais transparência e flexibilidade na gestão da 

plataforma, sendo possível construir mais facilmente melhorias no sistema conforme surgirem 

novas demandas. 

Aliado a isso, foi analisada a carência de um catálogo com imagens ilustrativas dos 

alimentos, informações sobre origem, tempo de produção, validade, trajetória desde a 

produção até a sua entrega, acompanhadas por informações sobre os respectivos produtores, 

suas histórias de vida, localização, entre outros, destacando as características regionais da 

Amazônia, alimentos típicos e os conhecimentos a eles empregados.  A intenção perpassa no 

comprometimento com a valorização do conhecimento tradicional implícito no produto e da 

construção desses sistemas agroalimentares, sobretudo buscando meios de proteção legais a 

esses saberes. 

Essas discussões nos permitem pensar em formas de utilizar os dados obtidos, com a 

relação dos pedidos e dos produtos, para a construção de uma cartografia social do circuito de 

proximidade agricultores-consumidores, ao mesmo tempo em que se fortalece o debate em 
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torno das políticas públicas voltadas à produção agroecológica. É fundamental demonstrar por 

meio da pesquisa-ação como se dá o funcionamento dessa teia de agricultores e a sua 

reprodução social, econômica e ambiental com base na Economia Solidária, além de 

considerar indicadores que demonstrem a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. 
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Área Temática IV: Agroecologia, Agricultura Familiar Camponesa e Soberania Alimentar. 

Modalidade: Resumo Expandido 
 

1. Introdução 

A modernização da agricultura mostrou-se benéfica por produzir em menos tempo 

uma quantidade elevada de alimentos, entretanto não se preocupou com as consequências 

desse modo de produção, que faz uso exacerbado de fontes naturais não renováveis, modifica 

o ecossistema, gerando problemas sociais, políticos, econômicos e de saúde (REIJNTJES; 

HAVERKORT; WATERS-BAYER, 1999).  

Em contraponto a isso, a agroecologia vem se constituindo no processo de 

enfrentamento da crise socioambiental que vivemos atualmente. Propondo uma articulação 

dos conhecimentos científicos com saberes cotidianos, baseados na relação sociedade-

natureza, sem a promoção de degradação ambiental, estabelecendo novas estratégias para o 

desenvolvimento rural, por meio de agriculturas mais sustentáveis (CAPORAL e AZEVEDO, 

2011).No que diz respeito à produção orgânica, segundo Dias et al. (2015), o consumo desses 

produtos proporcionam um alimento livre de contaminantes, garantindo saúde, bem-estar, 

sustentabilidade e segurança alimentar. Porém, manter-se nesse sistema de produção é algo 

desafiador, pois não utilizam de utensílios agrícolas convencionais (maquinários, fertilizantes 

e defensivos químicos) disponibilizados pela modernização da agricultura.  

Portanto, conhecer práticas que incentivem a produção consciente e saudável de 

alimentos é de suma importância, proporcionando diálogo de saberes com base nas trocas de 

mailto:UFPA/mvanessaferreira90@gmail.com
mailto:UFPA/jotag@ufpa.br
mailto:UFRGS/anaagro4@gmail.com
mailto:UFRGS/ag.aguiar@gmail.com
mailto:UFPA/aquiles@ufpa.br
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experiências, afim de obter soluções adaptáveis para diversos contextos, e uma maior 

disseminação de práticas agroecológicas que são fundamentais para a construção de uma nova 

maneira de produção e consumo de alimentos. 

 

2. Metodologia 

Trata-se de um estudo descritivo
3
 do tipo Relato de Experiência, a cerca de uma aula 

prática externa correspondente à disciplina de Produção e Acesso aos Alimentos do curso de 

graduação em Nutrição da Universidade Federal do Pará, ministrada pelos professores: 

Aquiles Simões, Amália Aguiar e Ana Julia Salheb, vinculados também ao Núcleo de Estudos 

em Agroecologia – Grupo de Estudos Diversidade Socioagroambiental na Amazônia do 

Núcleo de Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará (NEA – GEDAF)¹.  

O objetivo da aula prática foi mostrar aos discentes uma produção sustentável em uma 

instituição pública de ensino visando a pesquisa e consumo sustentável dos alimentos. A aula 

prática foi realizada no dia 12 de setembro de 2019 no anexo do Núcleo de Meio Ambiente 

(NUMA) localizado no Campus da UFPA em Belém. Através da experiência in loco (com 

observação e descrição expositiva), a aula pode proporcionar um estímulo a reflexão para um 

ambiente mais sustentável, através de práticas simples como a captação da água da chuva 

(reutilização da água), horta hidropônica sustentável e energia solar, mas que fazem toda a 

diferença e que estão de acordo também com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ITAMARATY, 2019).  

 

3. Resultados/Discussões 

O Núcleo de Meio Ambiente (NUMA) é uma unidade de integração da Universidade 

Federal do Pará (UFPA) que surgiu no contexto das discussões sobre as questões ambientais e 

de desenvolvimento sustentável no início dos anos 1990, buscando integrar diferentes áreas 

de conhecimento e desenvolver a ciência crítico-propositiva por via de projetos de pesquisa-

ação. Durante a prática podemos conhecer um dos projetos desenvolvidos pelo NUMA, o 

sistema de hidroponia, realizado com o cultivo de hortaliças do tipo folhosas com 

procedimentos de produção quase que 100% orgânica. Um dos colaboradores do projeto, o Sr. 

José Tavares (técnico do NUMA), se encarregou de explicar aos discentes a evolução do 

                                                           
3
“Trabalho desenvolvido no âmbito do NEA GEDAF: Teias de Inovação Agroecológica e Desenvolvimento 

de Sistemas Agroalimentares com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – CNPq” e dos órgãos financiadores da Chamada CNPq 21/2016, a saber: MAPA, MCTIC, 

MEC e SEAD – Casa Civil. 
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projeto de cultivo consciente e sustentável desde sua etapa inicial, apenas como um pequeno 

protótipo até a forma atual, com maior estrutura e parceria institucional da UFPA. O sistema 

hidropônico é constituído de tubos de PVC de 100 e 75 milímetros coletados dentro da 

própria Universidade, e as sementes das hortaliças utilizadas para o teste de germinação em 

diferentes substratos são postas em copos descartáveis reutilizáveis do núcleo institucional. A 

distribuição da água nos tubos é feita com o auxílio de uma bomba de porão de barco, 

movimentada por uma energia da placa solar de 50 watts doada para o projeto. A rotatividade 

da água nos tubos, advinda da captação da chuva, evita maiores gastos desse recurso natural. 

Uma das poucas coisas compradas para a efetivação da produção são as sementes e uma 

solução nutritiva necessária para o crescimento das hortaliças, essa solução é adicionada na 

água que circula nos tubos e irriga os copos com as mudas. 

Um dos aspectos mais importantes desempenhados durante o desenvolvimento e 

manutenção desse sistema é a busca incessante por aperfeiçoamento da técnica, obtendo 

maneiras de produzir hortaliças mais saudáveis e seguras para o consumo, unindo o 

conhecimento popular ao científico para ser o máximo possível ambientalmente correto. Melo 

et al (2017) considera importante vincular a agroecologia e nutrição enquanto práticas 

intersetoriais visto que ambas corroboram mutuamente para a saúde humana e ambiental 

através dos cuidados com as distintas vidas proporcionando segurança alimentar e nutricional, 

bem como a conscientização social do tempo presente e perspectivas futuras fortalecendo o 

combate a doenças e resolução de problemas no rural e urbano advindas do modo de vida 

globalizado.  

Com isso, várias ideias foram surgindo no decorrer das ações do projeto dando início a 

novas experiências, como a utilização do caroço de açaí, produto abundante na região e de 

fácil acesso, que após o processo de congelamento feito para não germinar o caroço, é 

utilizado nos copos como um meio para reter água e nutrientes nas raízes das plantas, 

constituindo assim um conteúdo com 60% de caroço de açaí e 40% de vermiculita. Todavia, 

os colaboradores continuam fazendo pesquisas com o pó do açaí para posteriormente 

substituir a vermiculita, isso reduzirá mais ainda os gastos. Outra perspectiva deles, é 

futuramente não comprar mais a solução nutritiva, uma vez que desenvolveram um sistema de 

compostagem por meio de uma composteira doméstica, em que são reaproveitados cascas de 

frutas, verduras, legumes, pó de café e casca de ovo, e misturados com serragem para a 

obtenção no final de um líquido fertilizante (adubo líquido), porém, mais testes ainda serão 

necessários para aprimorar a técnica e fazer com que boa parte da solução nutritiva contenha 
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adubo orgânico produzidos no projeto (figura 1) e o próprio sistema da horta hidropônica 

(figura 2).  

 

Figura 1: Quadro sustentabilidade da hidroponia 

sustentável e orgânica.  

Figura 2: Sistema da horta 

hidropônica sustentável.  

    
Fonte: Os autores (2020). 

 

Outro desafio enfrentado nesse tipo de sistema é lidar com as pragas sem utilização de 

pesticidas, como o objetivo é não utilizar produtos químicos, as maneiras de combater são 

diferenciadas feitas por meio de ingredientes naturais, como alho, canela em pau, tabaco, 

pimenta, entre outros, que são fervidos em água e pulverizados nas plantas. Segundo Roel 

(2002), o uso de insumos sustentáveis não altera a composição química das plantas, tornando-

se menos atrativas para insetos fitófagos, os quais alimentam-se de partes de plantas. O que é 

diferente de quando se usa adubos sintéticos e pesticidas químicos com elevada concentração 

de nitrogênio, o qual se solubiliza fácil, além de conservar insetos importantes para o 

desenvolvimento dos vegetais.Em uma revisão feita por Lopes e Albuquerque (2018) sobre o 

uso de agrotóxicos e o impacto à saúde, observou-se alta prevalência de intoxicações em 

trabalhadores rurais, transtornos mentais, doenças respiratórias e sintomas como dor de 

cabeça, náuseas, boca seca, visão alterada e dor no estômago, além disso, a exposição pode 

causar alterações celulares associadas a alguns tipos de câncer. 
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4. Considerações Finais  

Como foi possível verificar na visita ao NUMA o cultivo de maneira orgânica e 

sustentável, utilizando baixos recursos de maneira a propiciar uma melhor alimentação e até 

mesmo tornar-se um pequeno produtor é possível em ambientes institucionais como servindo 

de modelo para diversos ambientes urbanos. Com isso, inspira-se a busca por novas formas de 

produzir alimentos, que tornem quem os produz mais independentes da utilização de recursos 

da agricultura convencional, por meio do ensinamento de técnicas de cultivo, manejo e 

controle biológico, de forma a torná-las mais baratas e sustentáveis, garantindo segurança 

alimentar para a população, basta que projetos como este sejam repassados para outras 

pessoas, incentivando uma boa relação homem-ambiente, sabendo utilizar recursos naturais a 

seu favor com um mínimo possível de impacto ecológico e a saúde. 

5. Referências Bibliográficas 

CAPORAL, F. R. (Org.); AZEVEDO, E. O (Org.). Princípios e Perspectivas da 

Agroecologia. 1 ed. Curitiba: Instituto Federal do Paraná, 2011. Vol.1. 192 p. 

DIAS, V. V. et al. O mercado de alimentos orgânicos: um panorama quantitativo e qualitativo 

das publicações internacionais. Ambiente e Sociedade. v.?, n.1, p..161-182, 2015. 

ITAMARATY. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Disponível em 

<http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-

ambiente/134-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods > Acesso em: out. 2020. 

LOPES, C. V. A.; ALBUQUERQUE, G. S. C. Agrotóxicos e seus impactos na saúde humana 

e ambiental: uma revisão sistemática. Saúde Debate. v. 42, n.?, p.?, 2018. 

MELO, Luana F.; SILVA, Luana P. C.; ARAÚJO, Alexandre E. Agroecologia e nutrição: um 

diálogo possível. In: II Congresso Internacional das Ciências Agrárias – PDVAgro, 2017. 

Natal. Anais do II Congresso Internacional das Ciências Agrárias – PDVAgro. Natal, 

COINTER, 2017, v.2, n.p. 

REIJNTJES, C.; HAVERKORT, B.; WATERS-BAYER, A. A agricultura para o futuro: 

Uma introdução à agricultura sustentável e de baixo uso de insumo externos. 2.ed. Rio 

de janeiro, AS-PTA; Leusden, ILEIA, 1999. 319 p. 

ROEL, A. R. A agricultura orgânica ou ecológica e a sustentabilidade da agricultura. Revista 

Internacional de Desenvolvimento Local. V. 3, n. 4, p.?, 2002. 

  



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1860 

ATIVAÇÃO DE RECURSOS TERRITORIAIS ATRAVÉS DE ATORES 

SOCAIS LOCAIS: GRUPO PARA  CONSUMO AGROECOLÓGICO 

GRUCA+IACITATÁ 

 

 

Larissa Beatriz da Silva Aviz 
Universidade Federal do Pará/PPGEDAM/beatrizaviz@gmail.com 

 

Aquiles Simões 
Universidade Federal do Pará/PPGEDAM/moinayunah@gmail.com  

 

 
Área Temática IV: Agroecologia, Agricultura Familiar Camponesa e Soberania Alimentar 

 
Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

 Pensar o meio ambiente é também refletir sobre os problemas ambientais gerados a 

partir do modo de produção e consumo de uma sociedade. Para Lívia Barbosa (2006, p. 22), 

“o consumo é umas das atividades mais básicas do ser humano”, e está associado ao uso de 

objetos, bens e serviços para saciar necessidades físicas, biológicas e sociais". Parte da 

sociedade vem reconhecendo que os padrões de produção e consumo contemporâneos geram 

impactos sociais e ambientais.  

A partir de uma visão crítica sobre o modelo de desenvolvimento vigente, movimentos 

como agroecologia, economia solidária, agricultura familiar e Grupos de Consumo 

Responsável (GCR) apresentam-se com alternativas de enfrentamento desse cenário.  Este 

último, GCR, o objeto de análise deste artigo, “são experiências de consumidores organizados 

que se propõem a fazer do seu ato de compra um ato político, visando à sustentabilidade da 

própria experiência e o bem-estar do planeta” (PISTELLI & MASCARENHAS, 2011, p. 9). 

 Segundo Mascarenhas e Gonçalves (2016), as primeiras iniciativas de GCR surgiram 

no Brasil no final da década de 70 de forma bem tímida através de uma rede para a compra de 

produtos orgânico. Segundo o Instituto Kairós
4
 no Brasil existem cerca de 23 GCR 

localizados nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Ao lançar um olhar sobre a 

região Norte, apenas dois grupos foram identificados com essas características: a Rede Tapiri 

de Comercialização Solidária e o Grupo para Consumo Agroecológico GRUCA+Iacitatá.  

Dentre as diversas experiências e trajetórias, este artigo tem como objeto de estudo o Grupo 

para Consumo Agroecológico GRUCA+Iacitatá (GRUCA+I) que atua como interlocutor 

entre agricultores e consumidores da Região Metropolitana de Belém (RMB). 

                                                           
4
 https://mapa.consumoresponsavel.org.br/?lat=-15.31597593426845&lng=-48.47167968749999&zoom=6 
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Especificamente, faz uma reflexão sobre recursos e ativos territoriais específicos (Benko e 

Pecqueur, 2001) e a importância dos atores locais na gestão dos recursos presentes no 

território capazes de promover o desenvolvimento local.  

 

2. Metodologia 

 Este trabalho faz parte de um exercício inicial de compreensão do conceito ativos e 

recursos territoriais (Benko e Pecqueur, 2001) que eu, enquanto discente do curso de 

Mestrado Profissional em Gestão do Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na 

Amazônia (PPGEDAM) me propus durante a disciplina Gestão de recursos naturais, 

coletividades locais e desenvolvimento na Amazônia. A luz dos conceitos busquei olhar o 

objeto de estudo, o Gruca+I, e sua teia de relacionamentos situados nas proximidades da 

RMB.  

 Os dados apresentados foram coletados em diálogo com os interlocutores 

(GRUCA+I), observação e diálogo investigativo com um roteiro de perguntas abertas e um 

gravador de voz, no ponto de coleta final, Praça Brasil. Outra técnica de apreensão foi a 

observação participante dentro do grupo de conversa através de aplicativo de celular 

(WhatsApp)  

 

3. Resultados/Discussões 

 O GRUCA funciona desde novembro de 2014 através da autogestão, estabelece 

relações horizontais, ou seja, sem hierarquia entre os atores e utiliza as premissas da economia 

solidária. Outro aspecto importante é a reflexão dos membros sobre toda a cadeia produtiva 

de alimentos agroecológicos, baseados nos preços justos, livres de venenos e injustiças 

socioambientais. Atualmente, o GRUCA está articulado com o Iacitatá (Ponto de cultura 

alimentar) e juntos fazem a gestão de um grupo de 180 membros aproximadamente. Esses 

membros podem participar das vivências nos locais de produção, colaborar com a coleta dos 

produtos e entrega dos paneiros, podem realizar e participar de oficinas ligadas à alimentação 

e podem atuar com atividades de apoio à gestão do grupo tais como: comunicação, logística, 

finanças, acompanhamento de produtores, etc.  

 A compra coletiva é realizada semanalmente direto com pequenos agricultores 

agroecológicos (ou em transição) por meio da interlocução do GRUCA+I. Os paneiros são 

preparados com mais de 100 opções de produtos como arroz, açúcar, frutas, legumes, 

verduras e alimentos prontos como bolos, pães e doces; e são distribuídos aos sábados na 

RMB. 
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 Para  Benko e Pecqueur “ a cidade é a expressão por excelência de uma proximidade 

organizada com o objetivo de otimizar as interações humanas” (2001, p 40). Observa-se essa 

otimização no território onde a rede do GRUCA+I atua, pois os 10 principais pontos de 

produção são agricultores familiares, assentamento, sítios agroecológicos e feira orgânica 

situados no espaço geoeconômico da RMB, ou próximo dela, como pode ser observado no 

mapa a seguir: 

Mapa 1 - Pontos de produção de alimentos: Gruca+Iacitatá 

 
Fonte: Os autores, 2020 

 

 A partir do mapa de localização dos pontos de produção e a capital observar-se um 

característica específica do território, a proximidade funcional (BENKO e PECQUEUR, 

2001). Essa especificidade apresenta-se como uma “vantagem comparativa” importante frente 

aos fluxos econômicos mundiais que envolvem o agroindústrias, por exemplo. 

 Para analisar o território Benko e Pecqueur (2001) desenvolvem dois conceitos, ativos 

e recursos territoriais que podem ser classificados em genéricos e específicos. Os ativos 

territoriais são fatores em atividade, já recursos territoriais são fatores em potencial que 

podem ser revelados. Os ativos e recursos quando transferíveis conforme as determinações de 

mercado são chamado de genéricos. Quando os ativos e recursos são específicos o valor deles 

está relacionado a um uso em particular. Os ativos específicos podem ser transferidos mas 
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para isso, ocorre um custo de transferência, já o recurso específico é intransferível pois ele 

está diretamente ligado ao território.  

 Diante dos conceitos e classificações apresentadas podemos chamar de recurso 

específico o contexto geográfico anterior a atuação do GRUCA+I. Hoje, após a atuação do 

grupo o recurso apresenta-se ativado (em parte), ou seja, antes da atuação do GRUCA+I, na 

região, haviam fatores a serem explorados como a localização de proximidade entre os pontos 

de produção e consumo, por exemplo. No quadro abaixo é possível observar outros fatores 

que antes eram recursos e hoje são ativos territoriais no contexto da atuação do grupo de 

consumo.  

Quadro 01 - Recursos e ativos territoriais específicos no contexto da atuação do GRUCA+I. 

Recursos Ativos 

Localização (proximidade funcional) 
produção -> consumo 

A logística estabelecida  

 (consumidores em potencial) 
- Sujeitos com anseios de mudança nos hábitos de consumo alimentares 
- Sujeitos refletindo sobre as questões socioambientais e sistema 

econômico insustentável 

(consumidores ativados) 

- Grupo de Consumo 
- Diálogos e possibilidades de 

formação/educação para o consumo 

Produtores/agricultores Fornecedores de alimentos 

- Conhecimento dos produtores 
- Conhecimento dos consumidores 

Troca/intervenções/ empatia 
  

Fonte: Os autores, 2020. 

 Os ativos territoriais apresentados são resultados das estratégias dos atores sociais 

envolvidos no GRUCA+I, sejam eles interlocutores, agricultores ou consumidores. Existem 

outras características dentro do contexto de atuação do GRUCA+I que nos leva a classificá-lo 

ainda como recurso específico na medida em que os laços estabelecidos no grupo de consumo 

é marcado por processos de reciprocidade entre a rede de produtores, consumidores e os 

interlocutores.“ O retorno não é necessariamente monetário, ele pode ser confiança, 

consideração, reconhecimento, ou saber” (BENKO E PECQUEUR, 2001, p. 47).  

Observa-se ainda que a forma de troca é diferente da troca de mercado, em outras 

palavras, o valor atribuído ao produto perpassam por valores simbólicos não mensuráveis e 

isso é resultante de uma longa história de acumulação de experiências e aprendizagem 

coletiva. Cazella ressalta que a partir da ativação dos recursos ocorre o "surgimento de novos 

modos de governança que desafiam atores e instituições, pois impõem mecanismos inéditos". 

(CAZELLA et al, 2019, p 54). 
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4. Considerações Finais  

 Diante do cenário de racionalidade econômica imposto pela modernidade, o campo e a 

cidade reagem para se contrapor o domínio vigente e criam alternativas de produção e 

consumo a partir da preocupação com a qualidade do alimento e fortalecimento da cadeia 

produtiva apoiada na agricultura familiar e agroecológica. 

 O dinâmica territorial analisada, á luz dos conceitos de recursos a ativos territoriais, 

mostra-se com um grande potencial a ser cultivado/ativado. Para isso será necessário um 

esforço dos atores sociais locais tanto das áreas de produção situadas na região periurbana, 

quanto da cidade. A trajetória do GRUCA+I mostra que o conhecimento acumulado acerca do 

território aumenta a possibilidade de consolidação dessa transformação de recursos em ativos. 

Contudo, as literaturas e experiências tem nos mostrado que apenas a participação da 

sociedade não é suficiente para a promoção do desenvolvimento local. Para tanto é 

indispensável a atuação do Estado através políticas públicas que promovam estruturas que 

reforcem e ampliem a rede de cooperação estabelecida e propiciem sinergias entre os atores 

envolvidos. 
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Área Temática IV: Agroecologia, Agricultura Familiar Camponesa e Soberania Alimentar 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

As interações entre organismos na natureza é algo recorrente, e pode acarretar em 

benefícios ou prejuízos para os indivíduos envolvidos no processo. A relação entre 

microrganismos e plantas no meio natural proporcionam variadas interações entre esses 

indivíduos, a competição por recursos é uma das mais comuns e garante a sobrevivência no 

ambiente (DODDS e RATHJEN, 2010). 

Os fungos fitopatogênicos causam diversas doenças destrutivas em produções 

agrícolas, visto que são organismos de difícil controle, isso ocorre devido aos variados 

aspectos de infecção, trazendo prejuízos consideráveis às culturas contaminadas 

(SUMMERELL et al., 2003; ATY e AMAR, 2016).  

Os fungicidas sintéticos são produtos frequentemente utilizados para controlar os 

fitopatógenos, entretanto, devido ao uso inadequado acarreta em diversos efeitos indesejáveis, 

tais como a falta de controle satisfatório pela resistência microbiana adquirida aos produtos 

químicos, bem como os impactos ecológicos, especialmente no que trata da contaminação 

ambiental. Nesse contexto, é fundamental buscar medidas alternativas para um controle 

biológico favorável a longo prazo e sustentável (HAZARIKA et al., 2019).  

Apesar de serem taxados como vilões na maioria dos casos, alguns microrganismos 

como determinadas bactérias podem atuar como fonte para o tratamento de pragas agrícolas. 
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O Brasil é um dos países de destaque no emprego de microrganismos para o controle 

biológico na agricultura, dentre os de interesse estão as bactérias, já que possuem 

características variadas, como produção de  corantes, enzimas, hormônios de crescimento 

vegetal e antibióticos naturais, produtos esses, que podem ser de aplicados no controle de 

fitopatógenos nas plantações agrícolas (BEZERRA, 2015; PARRA e JUNIOR, 2019).   

Nesse sentido, a partir da necessidade de buscar alternativas para práticas agrícolas 

mais sustentáveis, de menor impacto e com efeitos satisfatórios, o presente estudo objetivou, 

por meio de prospecção científica, identificar bactérias com potencial para o controle de 

fungos fitopatógenos na agricultura.       

 

2. Metodologia 

O levantamento bibliográfico foi realizado utilizando como bases de dados o 

Periódicos Capes e PubMed, no qual foram investigados artigos científicos sobre bactérias 

que apresentam potencial para combater fungos fitopatógenos, utilizando os descritivos 

“natural fungicideandphytopathogen” e “controle biológico, bactérias e agricultura”, o último 

descritor buscado também no idioma inglês. Como critérios de inclusão foram selecionados 

trabalhos publicados nos anos de 2015 a 2020 e que apresentaram compatibilidade com o 

tema proposto. Os dados obtidos foram analisados priorizando a identificação do número de 

trabalhos científicos, as bactérias empregadas no controle, os fitopatógenos testados e a forma 

de controle aplicada. Os resultados serão apresentados na forma de figuras e tabelas para 

discussão das alternativas bacterianas no controle biológico de fitopatógenos.  

 

3. Resultados/Discussões 

A partir do levantamento de dados, foram encontrados 472 artigos, destes, apenas 18 

se mostraram compatíveis com o tema proposto e foram selecionados. Nos trabalhos 

analisados houve o emprego de 23 espécies de bactérias no controle de fitopatógenos, as 

formas de aplicação desses microrganismos podem ser observadas na Figura 1. 

Os compostos orgânicos voláteis (COV) são os meios mais utilizados para combater 

os fitopatógenos nos artigos analisados. Tais substâncias são produzidas pelas bactérias e 

eliminadas no meio externo e, segundo Campos et al. (2010) podem apresentar ação inibitória 

entre microrganismos e fitopatógenos, sendocompostos de interesse na área de controle 

biológico. O antagonismo foi o segundo modo mais frequente de uso, no qual as bactérias 

inibiam o crescimento dos fungos por competição, antibiose ou parasitismo. 
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Além destes, o emprego de variados metabólitos secundários também foi frequente, 

através da produção de extratos com as células bacterianas ou por meio de formulações esses 

compostos eram aplicados no controle dos fungos patogênicos. 

Figura 1 - Formas de aplicação de bactérias no controle biológico de fungos fitopatogênicos. 

 

As bactérias mais empregadas no combate a fungos patogênicos, sua forma de uso, 

bem como os fitopatógenos testados estão dispostos na Tabela 1. Bacillus subtilis, 

Streptomycessp., Burkholderiacenocepacia, Bacillus sp., Paenibacillussp., e Pseudomonas sp. 

foram as bactérias de maior frequência nos experimentos contra fitopatógenos. Bacillus e 

Pseudomonas são consideradas bactérias endofíticas, pois, além de oferecer proteção contra 

patógenos, proporcionam também auxílio a saúde a planta, devido a sua baixa proliferação 

que não induz nenhuma resposta hipersensível, demonstrando que elas  não são nocivas para 

os vegetais,  tornando-se alternativas econômicas e sustentáveis para manutenção dos 

sistemas agrícolas (SANTOS e VARAVALLO, 2011).     

Estudos demonstram que uma das causas da prolongada sobrevivência dos fungos 

fitopatogênicos se deve a formação de novos grupos tolerantes aos produtos químicos 

sintéticos (ATY e AMAR, 2016). Deste modo,  com base nos resultados demonstrados as 

bactérias se mostram como possíveis alternativas de combate a fungos  fitopatogênicos, por 

apresentar características antagônicas fungicidas (HAZARIKA et al., 2019), e variadas 

possibilidades de aplicação, como produção de enzimas, proteínas, lipopeptídeos  e outros 

metabólitos capazes de eliminar os fitopatógenos fúngicos. 
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Tabela 1.  Bactérias mais utilizadas no combate a fungos fitopatogênicos nos artigos 

analisados.  

Bactéria usada para 

controle Forma de uso Cepa de Fitopatógeno 

Bacillus subtilis COV, peptídeos, 

antagonismo, 

formulações com 

células vivas ou 

esporos, 

biossurfactante 

Alternariasolani, Botrytiscinerea, 

Colletotrichumacutatum, 

Didymellaapplanata, 

Fusariumsambunicum, Fusariumsolani, 

Magnaportheoryzae, 

Rhizoctoniabataticola, 

Rhizoctoniasolani, Verticilliumdahliae 

Streptomycessp. Metabólitos 

secundários 

Alternariaalternata, A. brassicicola, 

Alternariasolani, Alternariamali, 

Cladosporiumherbarum, 

Colletotrichumacutatum, 

Colletotrichumgloeosporioides, 

Exserohilum sp., Fusarium moniliforme, 

Fusariumoxysporum, Pyriculariaoryzae 

Burkholderiacenocepacia Antagonismo Fusariumgraminearum, Fusarium 

moniliforme, Fusariumoxysporum, 

Fusariumsubglutinans, 

Fusariumtemperatum, 

Stemphyliumlycopersici 

Bacillus sp. COV, antagonismo Fusariumgraminearum, 

Fusariumverticillioides, 

Podosphaerafuliginea, Rhizoctoniasolani 

Paenibacillussp. COV, antagonismo Fusariumgraminearum, 

Fusariumverticillioides, 

Podosphaerafuliginea, Rhizoctoniasolani 

Pseudomonas sp. COV, antagonismo Fusariumgraminearum, 

Fusariumverticillioides, 

Podosphaerafuliginea, Rhizoctoniasolani 

*(COV - Composto Orgânico Volátil). 
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4. Considerações Finais 

O uso de bactérias como controle de fitopatógenos se mostra como uma alternativa 

viável e eficaz, os estudos sugerem que o uso de COVs pode ser o mais promissor, sendo o 

método mais frequente nos trabalhos analisados. O antagonismo entre bactérias e fungos 

também é bastante explorado. As bactérias por vezes além de combater os patógenos fúngicos 

atuam também na promoção do crescimento de plantas. Os COVs apesar da relação de 

antibiose com os fungos não tiveram seus mecanismos de ação bem esclarecidos, indicando 

que novos estudos podem se dirigir a responder tais questões. 
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Área Temática IV: Agroecologia, Agricultura Familiar Camponesa e Soberania Alimentar 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

No Brasil, a agricultura familiar vem sendo marcada pelo processo de partida dos 

jovens rurais à procura de novas possibilidades de inserção profissional, principalmente 

quando a permanência no campo significa reproduzir um modo de vida e de trabalho incapaz 

de promover qualidade de vida. O fato é que a sucessão geracional consiste em um processo 

complexo que envolve inúmeros fatores materiais e simbólicos que condicionam o jovem a 

permanecer ou a partir, os quais perpassam por questões como o acesso à terra, à renda, à 

educação, à lazer, autonomia, círculos socioafetivos, e outros.  

Nesse sentido, estudos recentes, como o de Castro et al. (2017), abordam a 

agroecologia como uma estratégia favorável à sucessão geracional na agricultura familiar, 

justamente por sua capacidade de promover qualidade de vida nas áreas rurais, por meio de 

um modo de vida e de trabalho diferenciado em comparação aqueles encontrados nas 

atividades agropecuárias convencionais, provendo as principais condições materiais e 

simbólicas reivindicadas pelos jovens para permanecer no campo. Drebes et al. (2020), por 

exemplo, discorrem sobre como o processo de transição agroecológica aprimora a autonomia 

das novas gerações de agricultores familiares. 

Todavia, como salientado no estudo de Dulci e Taveira (2018), ainda que as práticas e 

experiências agroecológicas se façam presentes no cotidiano de parcela significativa dos 

jovens rurais, sua efetiva tradução em políticas públicas voltadas aos desafios desse segmento 

mailto:tamarakarine@hotmail.com
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ainda não é realidade concreta. Diante disso, este estudo se propõe a discutir a inter-relação 

entre agroecologia, juventude rural e políticas públicas enquanto estratégia para construção da 

sucessão geracional na agricultura familiar.  

 

2. Metodologia 

O estudo foi fundamentado em pesquisa bibliográfica, a qual consiste na seleção e 

sistematização de materiais científicos, tais como artigos, dissertações, livros, teses, etc., a 

respeito do tema estudado. Vale destacar que qualquer estudo científico se inicia com 

pesquisa bibliográfica, pois esta permite ao pesquisador conhecer o estado da arte de seu tema 

de pesquisa (FONSECA, 2002).  

A pesquisa bibliográfica foi realizada no Portal de Periódicos da CAPES, buscando 

pelas temáticas agroecologia, juventude e políticas públicas, em textos publicados no período 

de 2015 a 2020. Esse procedimento resultou em 20 fontes bibliográficas que foram aqui 

analisadas, dando enfoque a como as referidas temáticas se relacionam entre si e abordam a 

questão de políticas públicas. 

Para além disso, também incorporamos outras fontes bibliográficas, anteriores ao 

período pesquisado, que nos auxiliaram na problematização desse estudo, considerando que 

as discussões acadêmicas se atualizam e são progressivamente construídas.Nesse sentido, 

discorremos sobre os desafios dos jovens no meio rural, o conceito de agroecologia, a 

agroecologia como alternativa para a sucessão geracional e permanência dos jovens no 

campo, buscando relacionar tudo isso com políticas públicas. 

 

3. Resultados e Discussões 

De acordo com Drebes et al. (2020), no atual cenário de crise sucessória na agricultura 

familiar (configurando áreas rurais esvaziadas, envelhecidas e masculinizadas), a 

agroecologia ascende como uma possibilidade de incentivo à permanência dos jovens rurais e 

à concretização da reprodução social dos agricultores familiares à longo prazo, 

potencializando a perspectiva de construção dos jovens rurais como agricultores 

agroecológicos atuantes no campo. Diante disso, observa-se a construção da agroecologia 

como campo promissor, capaz de ampliar as alternativas apresentadas aos jovens rurais para 

que os mesmos possam fazer suas escolhas de futuro (SILVA, 2017). 

Os fundamentos da agroecologia servem como base para inúmeras transformações, no 

âmbito organizativo, político e produtivo. Portanto, não se trata apenas de modificações no 

sistema ecológico, mas também no sistema social (CAPORAL; COSTABEBER, 2004). Desta 
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forma, a agroecologia promove a construção dos saberes socioambientais necessários para 

consolidar um novo modelo de desenvolvimento rural, que considere as seis dimensões da 

sustentabilidade (ecológica, social, econômica, cultural, política e ética) (CAPORAL; 

COSTABEBER, 2002). 

Para a maioria dos jovens, a agroecologia traz mudanças de vida benéficas para sua 

construção e, em alguns casos, para a construção da família como sujeitos do campo, visto 

que contribui para a valorização do espaço rural, provoca mudanças na forma de enxergar o 

campo (visão mais sistêmica e integradora) e na percepção da natureza e da vida nela contida, 

harmoniza a consciência do uso dos recursos naturais, proporciona mudança no cuidado com 

a alimentação e na relação com a família, além de propiciar o questionamento da autoridade 

paterna e a valorização do papel da mulher (CASTRO, 2009). 

Ferrari e Moura (2016) complementam que esse encontro com a agroecologia faz com 

que os jovens passem a buscar maior intervenção e autonomia dentro da unidade familiar. E 

essa busca por intervenção e autonomia não se dá apenas no processo produtivo agrícola, mas 

em buscar combinar a agricultura com outras estratégias econômicas e sociais, como o 

turismo rural, o artesanato, a participação em organizações: isso demonstra claramente a 

construção de alternativas visando autonomia social e financeira. 

Apesar de todo o potencial da agroecologia em criar possibilidades para os jovens 

rurais permanecerem no campo, com qualidade de vida, concretizando o processo de sucessão 

geracional na agricultura familiar, ainda são poucas as políticas públicas voltadas a articular 

agroecologia e juventude. Embora tenhamos políticas específicas para a juventude rural, como 

é o caso da Linha Jovem do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF), políticas particulares para a agroecologia, como é o caso do Plano Nacional de 

Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO) e, também, a Linha Agroecologia do 

PRONAF, tais políticas públicas apresentam dificuldades de tecer conexões entre as temáticas 

aqui tratadas. 

São políticas que são muito bem delineadas no papel, contudo ainda precisam ser 

consolidadas como política de Estado, pois estão recheadas de burocracias e limitações. São 

caminhos que ainda estão sendo trilhados, como nos remete Marin (2020) e Barcellos (2017), 

em seus estudos sobre o Pronaf Jovem;Resende e Deggerone (2018)em relação ao Pronaf 

Agroecologia; eCastro et al. (2017) quanto ao PLANAPO.  
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4. Considerações Finais 

A agroecologia apresenta-se como uma possibilidade de construção das condições de 

permanência dos jovens no campo, não em situações de subalternização, mas de autonomia. 

Conseguimos localizar os jovens em vários espaços desse campo, dentre outros, na 

participação social em sindicatos e associações comunitárias, nas cooperativas, nos grupos de 

jovens comunitários, participando dos conselhos, no processo da produção agrícola, na 

produção de artesanato para a geração de renda, integrando valores e inclusão social para 

agricultura familiar, os quais são estratégias consideráveis, que o movimento agroecológico 

oportuniza para o redescobrimento dessas identidades. São essas premissas, que atravessam as 

vidas das juventudes no campo e que poderão gerar possibilidades de construção de novos 

caminhos de sucessão geracional na agricultura familiar, ao lado de incentivos consolidados e 

efetivados por políticas públicas. 

Contudo, diante das fontes bibliográficas analisadas sobre a inter-relação entre 

agroecologia, juventude e políticas públicas enquanto estratégia para construção da sucessão 

geracional na agricultura familiar, observa-se poucas e frágeis políticas públicas pensadas 

para melhorar a vidas dos jovens. Políticas públicas como a linhas do Pronaf Jovem e Pronaf 

Agroecologia, assim como o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, ainda são 

marcados por controvérsias e negociações. 
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Área Temática IV:  Agroecologia, Agricultura Familiar Camponesa e Soberania Alimentar 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

 

O Brasil tem sofrido mudanças na produção e comercialização de alimentos nas 

últimas décadas, onde diversas questões emergem para discussão. O processo de 

industrialização se intensifica e a produção por grandes empresas de alimentos, denominadas 

de impérios alimentares por Ploeg (2008), se expande, com base convenciona 

agroquímica.Este método de produção convencional pode trazer problemas para o meio 

ambiente, enquanto o método de produção orgânica,pode contribuir para uma agricultura 

menos agressiva e sustentável. A produção orgânica não é apenas deixar de usar agrotóxico, 

mas, trata-se de um sistema de interações ecológicas essenciais à natureza (LAGO et al., 

2006).  

De acordo com Dias et al., (2015, p.162) 

A ascensão do mercado de produtos naturais e orgânicos segue uma tendência 

mundial de aumento da demanda por produtos e serviços que proporcionam saúde e 

bem-estar. Soma-se a esse fator a crescente desconfiança de alguns setores da 

sociedade em relação à indústria moderna, que trouxe uma série de facilidades à 

vida cotidiana, mas também aumentou significativamente a manipulação de 

químicos persistentes no meio ambiente, com graves consequências para a saúde 

humana e para os ecossistemas naturais.   
 

Com isso, os consumidores começaram a se questionar o que estavam consumindo, e 

muitos deles, preocupados com o meio e sua saúde, migraram para os orgânicos.  Neste 
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sentido, as feiras tornam-se pontos de vendas atrativos, pois disponibilizam aos consumidores 

alimentos frescos, e com maior diversidade (MICHELLON et al., 2018).  

Dessa forma, esse processo pode ser caracterizado como um contra movimento, 

puxado pela demanda de consumidores cada vez mais preocupados com aspectos relacionados 

à segurança e qualidade dos alimentos, o que é denominado por Goodman (2003) de virada da 

qualidade (qualityturn). De acordo com o autor, esse movimento estaria ligado à emergência 

de redes agroalimentares alternativas, iniciativas que, dentre os demais objetivos, aproximam 

os consumidores daqueles que produzem alimentos, como em feiras de produtos orgânicos.  

Nesse contexto, o objetivo do trabalho é relatar a experiência da feira orgânica 

“Amigos da Terra”, através de seu histórico, agricultores vinculados e produtos 

comercializados, como forma de fortalecimento de uma rede agroalimentar alternativa na 

região do planalto catarinense.  

 

2. Metodologia 

 

A Feira Orgânica Amigos da Terra ocorre todas as quartas-feiras pela manhã, em 

Lages/SC, no Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), campus da Universidade do 

Estado de Santa Catarina (UDESC). É um espaço educativo e de troca de experiência aberto 

para comunidade acadêmica e funcionários e também ao público em geral. 

O relato de experiências foi baseado nas conversas feitas com os feirantes, na 

experiência que o grupo Amigos da Terra apresenta em relação à feira e as atividades que ela 

proporciona. Todas as observações, conversas e troca de experiências entre acadêmico-

consumidor-produtor foram utilizadas nas discussões. 

 

3. Resultados/Discussões 

 

A feira teve início em 2015, primeiramente fora do CAV, sendo organizada por 

estudantes do centro, no quintal de uma república. Surgiu como um evento multicultural, onde 

havia feirantes, artesões, oficinas e música. No ano de 2016, a feira foi oficializada dentro da 

Universidade com o programa de extensão Amigos da Terra, tendo em vista uma forma de 

enaltecer a agricultura orgânica dentro da Universidade e abrir possibilidades.    

Hoje não se fazem mais presentes os artistas, apenas os agricultores, que ofertam: 

hortaliças, frutas, alimentos processados, ovos, geléias, farinhas, sucos e mel (Figura 1). 
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Atualmente a feira conta com três produtores, sendo eles de Lages, Bocaina do Sul 

(aproximadamente 42 km de Lages) e Correia Pinto (aproximadamente 35 km de Lages), 

todos oriundos da agricultura orgânica familiar. Um dos pré-requisitos para se tornar um 

feirante é apresentar a certificação orgânica atualizada.Dos produtores da feira, um é 

certificado por auditoria, ou seja, uma empresa certificadora faz as inspeções na propriedade, 

e os outros dois são certificados no sistema participativo, onde um grupo de pessoas se 

fiscalizam para se enquadrar nos padrões de conformidade, pertencendo ao mesmo grupo. 

Os produtos variam quanto à sazonalidade e quando comparados os preços, os 

orgânicos fornecidos por esses produtores são semelhantes aos convencionais ofertados em 

supermercados locais. Isso significa que são produtos com certificação de qualidade e com 

preço acessível à população, mostrando que uma dieta saudável, livre de agrotóxicos e com 

alimentos produzidos com consciência e respeito ao meio ambiente pode estar na mesa de 

todos. 

O espaço da feira (figura 2) é considerado um laboratório prático, elaborado com base 

na produção ecológica e local, onde ocorre troca de conhecimento entre universidade, 

produtor e consumidor, proporcionando que diferentes elos da comunidade compartilhem 

experiências práticas e teóricas, onde um ajuda o outro.  

Os alunos e professores ligados diretamente com a feira, participam com os 

agricultores com a troca/construção de conhecimento, abordando temáticas como: manejo do 

solo, adubação equilibrada, recuperação da biodiversidade, alimentação saudável, entre 

outros.  Atualmente o grupo conta com três bolsistas de extensão e alguns voluntários. Pelo 

menos um bolsista acompanha as feiras, ficando à disposição dos produtores e consumidores 

caso precisem de algo, auxiliando na organização e sempre buscando novas formas de 

melhorar o atendimento.  

Com frequência é ofertado ao público, sendo ele acadêmico ou não, cursos e oficinas 

dentro ou fora da universidade, para o reconhecimento do trabalho dos produtores familiares e 

da importância que eles carregam consigo, e também propor novas técnicas de produção, 

visando a autossuficiência da propriedade. Além disso, foram organizadas visitas técnicas 

para conhecimento da realidade e das técnicas de produção, valorizando o conhecimento local 

e as bases técnicas e científicas da produção orgânica. 
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Figura 1. Diversidade de produtos         Figura 2. Espaço da feira 

 

Fonte: Dos autores (2019).   Fonte: Dos autores (2019). 

A Feira Orgânica Amigos da Terra faz parte das redes agroalimentares alternativas, 

que de alguma forma buscam promover a oferta de uma diversidade de alimentos à sociedade. 

Esses alimentos são de qualidade, certificados, produzidos localmente pela agricultura 

familiar, atendendo as características da virada da qualidade descrita por Goodman (2003). 

Para além da oferta de alimentos, a Feira Orgânica Amigos da Terra é um espaço de 

socialização da comunidade, com os produtores rurais e com a comunidade acadêmica. Isso se 

dá através de cursos e práticas coletivas, bem como pela troca de saberes no próprio momento 

de comercialização dos alimentos. Isso significa há uma série de características em torno da 

comercialização desses alimentos que caracterizam a Feira Orgânica Amigos da Terra como 

parte de uma rede agroalimentar alternativa.  

 

4. Considerações Finais 

 

A feira orgânica Amigos da Terra acontece há quatro anos nas dependências da 

universidade e sempre apresentou bons resultados quanto ao público e diversidade de 

produtos. Tê-la dentro do campus trouxe uma série de ensinamentos, mostrando que é 

possível ter uma alimentação de qualidade e acessível, não só no que diz respeito a preços, 

mas também pela proximidade com os acadêmicos e comunidade em geral. Também uniu 

produtores e consumidores, criando laços e trazendo a consciência de como e por quem a 

comida é cultivada. De certa forma, comprar produtos locais produzidos por pessoas que 

temos contato nos torna mais responsáveis com o bem-estar do próximo.    
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Disponibilizar essa conexão com a agricultura familiar e os alimentos orgânicos é 

bastante relevante para a comunidade local, acadêmica e para os produtores, pois essa 

integração é fundamental para a troca de experiências.  

Além da feira em si, vale destacar a importância das atividades oferecidas, que 

ampliam o conhecimento de todos os participantes, traz vivências que serão úteis na vida 

profissional e pessoal e dá a oportunidade àqueles que ensinam de transmitir o que sabem.     
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Área Temática IV: Agroecologia, Agricultura Familiar Camponesa e Soberania Alimentar 
 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

No Brasil, a pioneira em combinar o manejo do solo e a ecologia foi à doutora Ana 

Primavesi, com a publicação do livro Manejo Ecológico do Solo em 1979 (PRIMAVESI, 

1979). A partir daí, novos horizontes sobre manejo e conservação do solo foram criados, 

buscando-se não apenas a produção econômica, mas a estabilidade e sustentabilidade 

ecológica. Nesse entendimento surge a preocupação com a agricultura familiar, baseada em 

técnicas arcaicas de cultivo, onde métodos como as queimadas, são recorrentes nos plantios, 

assim como a utilização indiscriminada de agrotóxicos e pesticidas agrícolas sem qualquer 

proteção individual (NODARI; GUERRA, 2015). Logo o objetivo desse trabalho foi 

estimular a sustentabilidade dos solos de agroecossistemas de mandiocas em uma área de 

assentamento na cidade de Palmeirândia-MA por meio de indicadores sensíveis e fáceis de 

identificar em campo, buscando a interação ecológica e sinérgica entre os componentes que 

integram a qualidade e fertilidade do solo, sua produtividade e proteção das culturas. 

 

2. Metodologia 

A agricultura sustentável procura garantir produtividade pautada nas práticas de 

manejo ecologicamente seguros a longo prazo. Nessa perspectiva, este trabalho foi 

desenvolvido com agricultores familiares de uma área de assentamento feita pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) denominada Agrovila. Esse  povoado 

situa-se na cidade de Palmeirândia, com população de aproximadamente 18.766 habitantes e 

densidade demográfica de 35,67 habitantes/km² (IBGE, 2010), trabalhando  a mais de 20 anos 

com plantios de melancia, mandioca, feijão, milho, dentro outros. Essa área está inserida 
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dentro região da Baixada Maranhense, considerada Sítio de Ramsar, em uma Área de 

Proteção Ambiental (APA). 

A natureza da pesquisa é de cunho quantitativo, sendo realizado um estudo de campo 

para conhecer a área e posteriormente auxiliar os agricultores em intervenções que busquem 

oferecer alternativas adequadas para o manejo agroecológico de sistemas de produção 

familiar. A metodologia utilizada foi a de Sistema de Avaliação Rápida da Qualidade do Solo 

e Sanidade dos Cultivos, proposta por Altieri e Nicholls (2002). Para avaliação, os 

indicadores de sustentabilidade são aliados fortes para ações benéficas que proporcionem 

interações e sinergismos entre os componentes desses agroecossistemas.  

Os indicadores foramutilizados através de uma tabela-padrão, os quais foram levados a 

campo para avaliação dos cultivos; os indicadores estavam relacionados por exemplo a 

aparência geral da cultura; crescimento das plantas; incidência de doenças; incidência de 

insetos ou pragas; compactação; cobertura do solo; erosão, dentre outros.  Para análise, os 

valores elencados são: 1 (menos desejável), 5 (valor moderado) e 10 (mais desejável). Tendo 

posse dos valores é retirada uma média de cada cultivo, somando-se as notas e dividindo pelo 

número de indicadores avaliados. Após essas “notas” construímos uma tabela ondetodas as 

médias dos indicadores avaliados estavam contidas, os valores inferiores a 5 são alertas para 

intervenções.  

 

3. Resultados/Discussões 

Foram avaliados oito agroecossistemas de mandioca no assentamento Agrovila, 

durantes as reuniões com a comunidade e visitas percebeu-se que a maioria dos agricultores 

desconhece e não realizam práticas agroecológicas para recuperação dos solos. Nos oito 

agroecossitemas de mandioca visitados, os seus respectivos solos estão em uso há mais de 15 

anos sem nenhum descanso ou manejo de conservação adequados o que acarreta a perda de 

nutrientes e redução da fertilidade do solo refletida na menor produtividade de mandioca do 

país (ALTIERI, 2002).  

As avaliações dos indicadores para os agroecossitemas observados foram semelhantes 

revelando um solo compactado e com baixa diversidade genética, consequência da ausência 

de manejo para aumentar a qualidade e fertilidade do solo (FONTANA, 2017). Após a 

avaliação dos cultivos, foi mostrado os resultados para cada agricultor individualmente e feira 

um gráfico (Gráfico 01) com a avaliação geral dos cultivos, evidenciando solos empobrecidos 
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e com baixa capacidade de produção devido ao uso indiscriminado e sem quaisquer técnicas 

que possibilitassem um melhoramento das áreas estudadas.  

A partir desses valores e panoramas a agroecologia entrou de forma positiva para o 

manejo adequado do solo, a partir de um planejamento prévio, técnicas como a cobertura 

vegetal, rotação de cultivos, criação de animais, quebra-ventos, cercas vivas, cultivo de 

contorno etc., afirmado por Santos et. al (2018)  estão auxiliando esses pequenos produtores a 

ter um solo fértil e ecologicamente saudável, assim os indicares de sustentabilidade podem ser 

realizados rotineiramente pelos agricultores, já que são aplicáveis e possibilitam a detecção da 

necessidade de alguma intervenção para melhoramento da sustentação e qualidade tanto do 

cultivo como do solo. 

 

Gráfico 01- Indicadores Agroecológicos dos Cultivos/ Geral 

 

Dessa forma, aliada a capacitação desses produtores com palestras, rodas de 

conversas, troca de experiências etc., e técnicas seguras de manejo foi possível criar um 

conjunto de sistemas agroecológicos que estão se mantendo a médio e longo prazo.  

 

4. Considerações Finais  

Esperávamos com está pesquisa estabelecer uma relação funcional entre os 

agricultores e suas terras, torno-os capazes de entender as relações biológicas existentes no 

local assim como seu papel para tal interação, trazendo técnicas simples de monitoramento e 

organização de seus cultivos. Para o futuro o apoio municipal é fundamental para levar 

propostas de aumento das lavouras desses pequenos agricultores, fomentando a agricultura 
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familiar e permitindo uma renovação no campo com as futuras gerações sendo inseridas nesse 

ambiente promissor.  
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Área Temática V: Meio Ambiente, Recursos Florestais e Recursos Pesqueiros 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

O uso de estimuladores de crescimento que não afetam o ambiente é uma opção para 

aumentar a qualidade e para otimizar a área destinada às mudas. Um produto com essas 

características é VIUSID®agro que consiste em: fosfato de potássio, ácido málico, zinco 

sulfato, arginina, glicina, ácido ascórbico, cálcio pantotenato, piridoxina, ácido fólico, 

cianocobalamina, glucosamina e glicirrizinato de monoamônio. Todos esses ingredientes 

passam por um processo biocatalítico de ativação molecular que aumenta a eficácia de suas 

propriedades que beneficiam a cultura (CATALYSIS, 2014). 

Por outro lado, o fumo em Cuba é um dos pilares fundamentais da economia e é 

importante estabelecer uma tecnologia sustentável que permita obtenção de um produto de 

acordo com padrões que, ao mesmo tempo, atendem às necessidades de clientes em potencial 

(ESPINO, 2009). 

No entanto, apenas na área da bandeja de sementes, mais de 250 toneladas de 

fertilizante químico são utilizadas, cerca de 10 aplicações de pesticidas químicos de última 

mailto:thiagofeliphh@gmail.com
mailto:lucasifpa@gmail.com
mailto:bianca.cavalcante@unesp.br
mailto:rafaelnsantos29@gmail.com
mailto:kolimapena@gmail.com


 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

    ISBN: 978-65-87415-14-7              
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1886 

geração. Isto implica que o país deve investir grandes quantias de dinheiro na aquisição de 

suprimentos, que na maioria dos casos leva a um alto impacto ambiental. Atualmente, é muito 

importante procurar e encontrar variantes que permitir o desenvolvimento de lucrativos, 

agricultura não contaminante do meio ambiente (RODRÍGUES, 2007). 

Além de obter bandejas de sementes com uniformes crescimentos, esta é uma forma 

de aumentar o rendimento de mudas, aumentando o aproveitamento das áreas da bandeja de 

sementes e alcançar uma redução significativa nos custos de produção (MINAG, 2009). A 

bandeja de sementes de tabaco deve fornecer mudas saudáveis, vigorosas e uniformes, em o 

tempo adequado, a fim de garantir um bom estado fisiológico entre as plantas no plantio. 

Entre os parâmetros indicativos de uma muda de qualidade podemos citar a área 

foliar, pois é amplamente descrita por ser um indicativo de produtividade. De acordo com 

MONTEIRO et. al. (2005), a eficiência fotossintética e de fundamental importância para 

compreender como as plantas respondem a fatores estressantes e que pode interferir 

diretamente na produtividade da cultura.   

Portanto, o objetivo desta pesquisa foi avaliar o efeito das doses 0,2, 0,5, 0,7 e 1,0 L / 

ha de VIUSID®agro na área foliar, em mudas de tabaco (Nicotiana tabacum L.) variedade 

Sancti Spiritus 2006 (SS-2006). 

 

2. Metodologia 

O experimento foi realizado na fazenda ―La Angelita‖, com coordenadas: 21 ° 

54′37,78 ″ N, 79 ° 27′27,9 ″ W, Sancti Spíritus, Cuba. O plantio em 21 de outubro e a colheita 

foi em 21 de novembro, 2016. As variáveis climáticas foram registradas pelo Estação 

provincial Sancti Spiritus, a média diária a temperatura era de 26,15 ° C, com média diária 

umidade relativa de 85,25% e precipitação acumulada de 99,88 mm. Para a preparação do 

substrato, o irrigação, o trabalho agro-técnico e o controle de pragas e doenças, os padrões 

estabelecidos para cultivo, foram seguidos (MINAG, 2012). 

O desenho experimental foi em blocos aleatórios com cinco tratamentos e três 

réplicas. As parcelas eram 5,0 m de comprimento e 1,50 m de largura (7,5 m
2
) e o a superfície 

calculada foi de 5,5 m
2
. A dosagem para o plantio das sementes 0,20 g/m

2
 foi estabelecido 

pela Instituto de Pesquisa do Tabaco (MINAG, 2001). 

As aplicações foram realizadas pela manhã, levando em consideração o fabricante 

recomendações para regiões tropicais. Estes foram efetuados semanalmente e iniciado 5 dias 
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após plantio (DAP), a fim de favorecer a germinação da semente. Um pulverizador manual 

carregado nas costas de uma pessoa com capacidade para 16L. Para estabelecer os resultados 

dos tratamentos, a pesquisa foi realizada pela estação experimental de tabaco Sancti Spíritus, 

junto com a Universidade de Sancti Spiritus (UNISS). Os tratamentos foram os seguintes: 

controle (sem aplicação do produto) e quatro dosagens 0,2, 0,5, 0,7 e 1,0 L/ha. VIUSID®agro 

é produzido pela empresa espanhola Catalysis, e sua composição pode ser observada na 

Tabela 1. 

Tabela 1- Composição do promotor de crescimento avaliado g / 100 mL. 

Composição % Composição % 

Fosfato de potássio 5 Pantotenato de cálcio 0.115 

Ácido málico 4.6 Piridoxal 0.225 

Glucosamina 4.6 Ácido fólico 0.05 

Arginina 4.15 Cianocobalamina 0.0005 

Glicina 2.35 Glicirrizinato de monoamônio 0.23 

Ácido ascórbico 1.15 Benzoato de sódio 0.2 
Sulfato de zinco 0.115 Sorbato de potássio 0.2 

Água destilada (quantidade suficiente) 100 mL - - 

Fonte: autores, 2020. 

A fim de determinar as variáveis, os estabelecimentos pelas instruções de cultivo 

foram levados em conta (MINAG, 2012). As variáveis foram as seguintes: massa fresca da 

planta (g), massa seca da planta (g), massa fresca da raiz (g), massa seca da raiz (g). As 

plantas selecionadas para cálculo foram transferidas para a UNISS. A massa fresca da planta e 

seus órgãos foi determinado com uma escala digital Sartorius (modelo BS 124S) com 

precisão de ± 0,01g. Para a massa seca da planta, eles foram colocados no aquecedor (MJW 

WS 100) a 75 ° C por 72h e depois o massa seca foi determinada com o Sartorius digital 

escala, com precisão de ± 0,01g. 

A análise estatística dos resultados foi realizada usando o pacote estatístico SPSS 

15.0.1 para Windows (SPSS, 2006) e o pacote estatístico MINITAB versão 14.12.0 

(MINITAB, 2003). Anteriormente, distribuição normal de dados foi avaliada usando o 

Kolmogorov-Smirnov teste de adequação e o teste F de Levene foi aplicado para avaliar a 

homogeneidade da variância. ANOVA de uma via foi realizada quando normalidade e 

homogeneidade existiam e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey de vários 

intervalos (α = 0,05). O Teste t de Student para dados sem homogeneidade de variância foi 

realizada. 
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3. Resultados/Discussões 

A Tabela 2 mostra o efeito dos tratamentos na área foliar. Na primeira avaliação, o 

melhoro desempenho estava nas variantes com o crescimento potencial, pois todos diferiram 

significativamente (p <0,05) de aqueles não tratados com o produto. Ao melhor desempenho 

foi o da dosagem de 1,0 L / ha, o aumento aqui em relação ao controle foi de 8,38cm
2
. Os 

aumentos das dosagens de 0,2, 0,5 e 0,7L / ha em relação aos não tratados foi de 5,13,5,09 e 

5,45 cm
2
, respectivamente. 

 

Tabela 2 - Efeito do tratamento na área foliar. 

Tratamentos 
Área Foliar (cm²) 

10 (DAP) 20 (DAP) 30 (DAP) 

Controle 8.17
c
 62.42

d
 75.88

c
 

0.2 L/ha 13.30
b
 138.38

b
 145.83

b
 

0.5 L/há 13.26
b
 136.49

b
 208.73ª 

0.7 L/há 13.62
b
 154.09ª 206.41ª 

1.0 L/há 17.55
a
 124.60

c
 216.43ª 

Erro Padrão (EP) ± 0.54 4.87 7.68 

Coeficiente de Variação (CV) (%) 21.12 20.31 22.78 

As médias com letras diferentes em uma mesma coluna variam para p <0,05, de acordo com o teste de 

Tukey de múltiplos intervalos (α = 0,05). 

Aos 20 DAP, o desempenho foi semelhante a todos variantes com VIUSID®agro 

diferiram significativamente do ao controle. Neste tipo de experimento onde a os avaliações 

são realizadas através do método destrutivo, ou seja, uma única planta não é avaliada a partir 

do começo ao fim do ciclo, as tendências são de grande interesse. Na última avaliação a 

tendência foi semelhante (Tabela 2) e nesta ocasião foram as dosagens de0,5, 0,7 e 1,0 L / ha 

que tiveram o melhor desempenho com aumentos em comparação com o controle de 

132,85,130,53 e 140 cm
2
. A dosagem de 0,2 L / ha também teve resultados favoráveis e 

superou o controle significativamente por 69,95 cm
2
. 

Os resultados alcançados com o uso do crescimento potenciador VIUSID agro foram 

favoráveis como o aumento da biomassa vegetal é realizado a partir da área foliar expandida 

como fonte de produção de fotoassimilados (COOKSON et. al., 2005). 
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4. Considerações Finais 

O promotor de crescimento VIUSID®agro influenciou o aumento significativo da área 

foliar das mudas de tabaco (Nicotiana tabacum L.) variedade Sancti Spiritus 2006 (SS-

2006).Os melhores resultados no aumento da área foliar foram alcançados comas doses 0,5, 

0,7 e 1,0 L / ha 
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Área Temática 5: Meio Ambiente, Recursos Florestais e Recursos Pesqueiros 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

Gastrópodes marinhos da família Naticida e são mundialmente distribuídos e 

conhecidos pelos seus peculiares hábitos predatórios (CARRIKER, 1981; DIETL; KELLEY, 

2006). A predação por naticídeos sobre bivalves pode ocorre através da perfuração da concha 

(CARRIKER, 1981; DAS et al., 2015; RUPPERT et al., 2004), que é possível devido a presença 

de substâncias na rádula dos gastrópodes predadores que são capazes de dissolver o carbonato 

de cálcio das conchas (RUPPERT et al., 2004). Além das perfurações, estudos apresentam o 

sufocamento (ou asfixia) da presa através do manto dos gastrópodes como uma metodologia 

de predação alternativa (ANSELL; MORTON, 1987; HUGHES, 1985). No Brasil ocorrem quatro 

gêneros e 17 espécies de naticídeos (RIOS, 2009), dentre eles o Natica marochiensis (Gmelin, 

1791), que habita praias com substratos arenosos, na Flórida, oeste da África, Índias 

Ocidentais, Suriname e Brasil. N. marochiensis possui de concha com aproximadamente 

30 x 17 mm e coloração castanha brilhante com as primeiras voltas de tonalidade preto-

azulada, apresentando manchas escuras em ziguezague, calo umbilical branco e opérculo 

branco com manchas amarelas irregulares (RIOS, 2009). 
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2. Metodologia 

O presente trabalho teve como objetivo evidenciar a predação do gastrópode 

N. marochiensissobre o bivalve Donax striatus Linnaeus, 1767 na zona intermareal da praia 

de Camocim (2°51'53.41"S, 40°54'11.20"O), localizada no litoral do estado do Ceará, região 

nordeste do Brasil. 

A evidência da predação de N. marochiensis ocorreu durante a maré baixa em abril de 

2011. Ao longo da praia encontrou-se diversos gastrópodes forrageando bivalves. A cada 

evidência de predação, observou-se os moluscos enquanto por toda atividade predatória, 

registrando imagens e vídeos para posteriores descrições da predação. Os arquivos em mídias 

efetuados in locu foram depositadas na plataforma digital plataforma digital PANGAEA 

(Data Publisher for Earth & Environmental Science) (Herrmann, submited). 

 

3. Resultados/Discussões 

 predação de N. marochiensis sobre D. striatus apresenta etapas bem distintas: (1) 

detecção da presa, provavelmente por olfato ou por movimentos no sedimento, assim como 

proposto por Hughes (1985), (2) manipulação da presa através do extenso manto dos 

naticídeos, capazes de cobrir suas presas, imobilizando-as por tempo indeterminado e (3) 

enterramento do gastrópode com sua presa para o consumo da massa visceral do bivalve. O 

sufocamento ocorre, provavelmente, numa tentativa de que a imobilização da presa facilite 

um acesso a massa visceral do bivalve, pois deste modo não ocorrerá o gasto energético na 

perfuração da concha. Tal hipótese é corroborada através da evidência de inúmeros 

gastrópodes forrageando D. striatus sem a necessidade de perfuração na concha, fato 

comprovado a partir da detecção de vestígios de músculo adutor nas valvas do bivalve após o 

consumo da massa visceral (Figura 1I). 

Mesmo sem evidências de perfuração em bivalves neste estudo, os naticídeos são 

considerados um dos maiores e mais antigos grupos de perfuradores de conchas, podendo 

influenciar negativamente na estrutura da comunidade e diversidade de espécies nas regiões 

litorâneas (DAS et al., 2015; PAHARI et al., 2016; PRUSS et al., 2011). Por conta disso, 

historicamente, são considerados como pragas (HANCOCK, 1960), sendo que as perfurações 

características da predação por naticídeos torna-os identificáveis, podendo ser rastreados em 

conchas de moluscos fósseis ao longo do tempo (ARONOWSKY; LEIGHTON, 2003; 

CHATTOPADHYAY et al., 2014; DIETL; KELLEY, 2006). Mondal et al. (2014) apresentam um 

levantamento sobre predações mundiais de por naticídeos, não apresentando ocorrências no 

litoral brasileiro. Mesmo apresentando uma diversidade de naticídeos, apenas Henckes e 
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Cunha (2007) registraram a predação de N. marochiensissobre D. striatus no estado do Piauí, 

no ano de 2005. 

 

Figura 1 – Predação do gastrópode Naticamarochiensissobre o bivalve Donax striatus. 

Observa-se que o gastrópode engloba totalmente o bivalve antes de arrasta-lo para baixo do 

sedimento. 

 

4. Considerações Finais 

Vale ressaltar que a importância de estudos sobre a relação predatória de gastrópodes 

naticídeos na costa brasileira, visto a diversidade de espécies, tanto de presas quanto de 

bivalves que habitam a região intermareal, dentre eles estacam-se estudos voltados (1) a 

caracterização da predação, (2) densidade de predador-presa, (3) a existência preferencial de 

presas, (4) a correlação entre os tamanhos da do gastrópode e os bivalves predados, (5) 
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possíveis impactos nas populações de bivalves ou outros organismos que habitam a zona 

intermareal devido a predação por naticídeos. 
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Área Temática V: Meio Ambiente, Recursos Florestais e Recursos Pesqueiros 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

A bioregião da Chapada do Araripe é rica em biodiversidade, existem faixas de 

transição que apresentam traços de Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. Há um potencial 

econômico no extrativismo vegetal, que explora principalmente pequi, babaçu, macaúba e 

inúmeras frutas. O cambuí(Myrciariatenella (DC.) O. Berg) encontra-se entre as espécies de 

frutos nativos que tem além do fator econômico, uma importância social, cultural e ambiental. 

A produção do cambuí nessa região reveste-se de relevância especialmente para as 

populações tradicionais, sobretudo pelo extrativismo praticado e pelo beneficiamento dos 

frutos, que garantem renda para as famílias. 

No entanto há uma ausência de dados ecológicos e econômicos sobre o fruto, o 

cambuí assim como muitos outros produtos florestais  não são encontrados nas estatísticas 

oficiais, já que uma a parte é comercializada de maneira informal nas feiras livres e em 

mercados locais, uma outra sequer é comercializada, entretanto, possuindo, uma significativa 

importância no cotidiano das comunidades que dele se beneficiam. Assim o referido 

manuscrito vem na perspectiva de contribuir com mais subsídios para a sua rede 
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mercadológica acerca da produção agroextrativista, visando o fortalecimento de arranjos 

produtivos locais, bem como fomento de políticas públicas para o setor. 

 

2. Metodologia 

Essa jornada investigativa deu-se por meio de levantamento e análise documental para 

a obtenção de dados referentes à produção extrativista de Cambuí (Myrciariatenella (DC.) O. 

Berg) nos municípios que compõem a bioregião da Chapada do Araripe. Foram usados dados 

da série completa Produção da Extração Vegetal e da Silviculturado Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) que compreende o período referente aos anos de 1986 – 2019. 

Os dados da série foi cotejado com dados colhidos junto as organizações sociais de 

extrativistas bem como de apoio técnico, tais como Associação dos/as Agricultores/as 

Familiares da Serra dos Paus Doias (AGRODOIA) e Associação Cristã de Base (ACB). 

 

3. Resultados/Discussões 

             Muito embora tenham sido identificadas no território 5 (cinco) organizações de 

trabalhadoras e trabalhadores rurais que conforme Tabela 1. declaram exercer atividades 

agroextrativistas com o cambuí, constata-se uma quase total escassez de dados de produção,  

Tabela 1. Organizações sociais de extrativistas de cambuí na Chapada do Araripe 

 

Associação das Trabalhadoras Rurais na Agricultura Familiar – Crato /CE 

Associação dos Produtores Orgânicos da Região do Cariri Cearense – Crato/CE 

Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Sítio Serra do Catolé– Nova Olinda/CE 

Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Distrito de Timorante– Exu /PE 

Associação dos/das Agricultores/as Familiares da Serra dos Paus Dóias– Exu/PE 

 

Quando se parte para os dados oficiais (IBGE, 1986 – 2019) acerca do extrativismo do 

Cambuí, a escassez se repente, como vê-se abaixo na Tabela 2. 

Tabela 2. Presença e ausência (toneladas) do Cambuí nos dados estatísticos oficiais. 

ANO IBGE Organização de 

produtores 

1986 Não 

consta 

----------------------------------- 

1987 Não 

consta 

----------------------------------- 

1988 Não 

consta 

----------------------------------- 

1989 Não 

consta 

----------------------------------- 

1990 Não ----------------------------------- 
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consta 

1991 Não 

consta 

----------------------------------- 

1992 Não 

consta 

----------------------------------- 

1993 Não 

consta 

----------------------------------- 

1994 Não 

consta 

----------------------------------- 

1995 Não 

consta 

----------------------------------- 

1996 Não 

consta 

----------------------------------- 

1997 Não 

consta 

----------------------------------- 

1998 Não 

consta 

----------------------------------- 

1999 Não 

consta 

----------------------------------- 

2000 Não 

consta 

----------------------------------- 

2001 Não 

consta 

----------------------------------- 

2002 Não 

consta 

----------------------------------- 

2003 Não 

consta 

----------------------------------- 

2004 Não 

consta 

----------------------------------- 

2005 Não 

consta 

10 

2006 Não 

consta 

10 

2007 Não 

consta 

----------------------------------- 

2008 Não 

consta 

----------------------------------- 

2009 Não 

consta 

----------------------------------- 

2010 Não 

consta 

----------------------------------- 

2011 Não 

consta 

----------------------------------- 

2012 Não 

consta 

----------------------------------- 

2013 Não 

consta 

----------------------------------- 

2014 25 8 

2015 2 ----------------------------------- 

2016 8 10 

2017 Não 

consta 

3.500 

2018 Não 

consta 

5 
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2019 Não 

consta 

3 

Fonte: Autores, 2020. 

Como se observa acima na Tabela 1. há uma quase total ausência de dados oficiais por 

parte do IBGE, constando apenas os anos de 2014/2015/2016 como valores relativos há 

alguma produção do fruto, no entanto segundo (ACB, 2006), há registros de uma rede 

mercadológica em torno do cambuí em período anterior a 1986, ano do inicio da série de 

pesquisa do IBGE. Essa analise evidencia certa negligencia por parte do órgão para um 

produto do extrativismo consolidado entre a população local. 

 

4. Considerações Finais 

Faz-se necessário uma maior acurácia por parte do IBGE na obtenção dos dados 

referentes à produção extrativista do cambuí, uma vez que tais dados são balizadores de 

investimento no setor por parte do poder público, ficando a rede produtiva do cambuí 

penalizada a partir da quase inexistência dos dados oficiais. 
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Agricultores/as Familiares da Serra dos Paus Doias, 2018. 

------------------Produção de frutas e beneficiados: relatório. Exu: Associação dos/as 

Agricultores/as Familiares da Serra dos Paus Doias, 2019. 

IBGE. Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – 1986. Vol.1. Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1988. 220 p.-------- Produção da Extração 

Vegetal e da Silvicultura – 1987. Vol.2. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, 1989. 222 p. 

-------- Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – 1988. Vol.3. Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1993. 220 p. 
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-------- Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – 1989. Vol.4. Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1993. 222 p. 

-------- Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – 1990. Vol.5. Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1990. 249 p. 

-------- Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – 1991. Vol.6. Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1992. 

-------- Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – 1992. Vol.7. Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1993. 

-------- Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – 1993. Vol.8. Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1994. 

-------- Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – 1994. Vol.10. Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1995. 

-------- Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – 1995. Vol.11. Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1996. 

--------- Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – 1996. Vol.12. Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1997. 

--------- Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – 1997. Vol.13. Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1998. 

--------- Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – 1998. Vol.14. Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1999. 

--------- Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – 1999.  Vol.15. Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2000. 

--------- Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – 2000. Vol.16. Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001. 

--------- Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – 2001. Vol.17. Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002. 

--------- Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – 2002. Vol.18. Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2003. 

--------- Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – 2003. Vol.19. Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2004. 

--------- Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – 2004. Vol.20. Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2005. 

--------- Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – 2005. Vol.21. Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 

--------- Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – 2006. Vol.22. Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2007 

--------- Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – 2007. Vol.23. Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2008. 

--------- Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – 2008. Vol.24. Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2009. 47 p. 

---------- Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – 2009. Vol.25. Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010. 45 p. 

---------- Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – 2010. Vol.26. Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2011. 50 p.  

---------- Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – 2011. Vol.27. Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2012. 55 p. 

---------- Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – 2012. Vol.28. Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2013. 63 p. 

---------- Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – 2013. Vol.29. Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014. 69 p. 
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---------- Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – 2014. Vol.30. Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015. 56 p. 

---------- Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – 2015. Vol.31. Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016. 48 p. 

---------- Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – 2016. Vol.32. Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017. 54 p. 

---------- Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – 2017. Vol.33. Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018. 15 p. 

---------- Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – 2018. Vol.34. Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019. 15 p. 

---------- Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – 2019.  Vol.35. Rio de Janeiro: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020. 16 p. 
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Área Temática V: Meio Ambiente, Recursos Florestais e Recursos Pesqueiros 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

Esta pesquisa tem por objetivo identificar e discutir os conflitos socioambientais 

existentes na Reserva Extrativista (RESEX) Marinha Mestre Lucindo. Esta RESEX foi 

instituída em 2014, é gerenciada por um Conselho Deliberativo, mas ainda não possui plano 

de manejo implementado. Neste sentido, a recente criação desta Unidade de Conservação 

(UC) permite a realização de uma análise que contenha os processos iniciais de gestão, assim 

como os possíveis avanços e retrocessos subsequentes. 

As UCs são um tipo especial de áreas protegidas, e são regulamentadas de acordo com 

o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), instituído pela Lei 

Federal nº 9.985/2000. Dentre as categorias estabelecidas pelo SNUC, tem-se as Reservas 

Extrativistas (RESEX), as quais são definidas como áreas habitadas por populações que fazem 

uso de conhecimentos tradicionais para garantir a subsistência, a qual é baseada no 

extrativismo.  

Porém, não se pode generalizar esta condição, visto que nem todos os habitantes da 

RESEX possuem seus meios de sobrevivência ligados ao uso de conhecimentos tradicionais. 

Esta, bem como todas as demais UCs, apresenta condições especiais - e, portanto, mais 

restritivas - quanto ao acesso, uso e aproveitamento de recursos naturais, podendo assim gerar 

conflitos. 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

    ISBN: 978-65-87415-14-7              
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1902 

Desse modo, no intuito de criar as bases teórico-conceituais para melhor compreender 

esta temática, é fundamental utilizar as noções de conflitos socioambientais e de território. 

Para Little (2001; 2002), estes podem ser compreendidos como embates entre diferentes 

grupos sociais, causados devido a relações distintas - e conflitantes - estabelecidas entre cada 

grupo social e o meio ambiente. Desse modo, os conflitos se manifestam a partir da 

reivindicação dos ―espaços culturais, políticos e territoriais‖ pelos grupos sociais. 

Além disso, Simmel (1983) analisa os conflitos sob a perspectiva de internalidade, 

admitindo-os como uma inerência ao convívio em sociedade. E por compreender que a 

existência do conflito dá origem a diversas contribuições, as quais enriquecem o cenário e, 

consequentemente, as possibilidades de apreensão da realidade social, a resolução de conflitos 

já não entra em questão. Seguindo esta lógica, Canto (2016) afirma que os conflitos não são 

passíveis de solução, mas sim geradores de novos arranjos, novas possibilidades de análise, 

compreensão e intervenção social. 

E quando ao território, Santos (2007, p.14), o qual interpreta essa categoria como ―o 

chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O 

território é o fundamento do trabalho; o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e 

do exercício da vida‖. Considerando as inter-relações entre o território e a população, torna-se 

necessário incorporar o conceito de território usado à esta discussão.  

Santos (2000), o define como sendo ―tanto o resultado do processo histórico quanto a 

base material e social das novas ações humanas‖. A partir dessa percepção, é possível 

entender o território usado como uma expressão orgânica das relações sociais que produzem 

uma identidade territorial. O território é, portanto, o registro histórico de gerações que 

caminharam por ele. 

A seguir, são apresentadas a metodologia utilizada, os resultados verificados e as 

considerações finais sobre a pesquisa.  

 

2. Metodologia 

A RESEX Marinha Mestre Lucindo está situada na mesorregião Nordeste, 

microrregião do Salgado, mais precisamente no município de Marapanim. A área desta UC é 

de 26.464,88 hectares, abrangendo 32 comunidades distribuídas em oito polos. 
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Mapa 1: Mapa de localização da RESEX Marinha Mestre 

Lucindo. 

 

Fonte: LARC/NUMA, 2019. 
 

Esta pesquisa é caracterizada como qualitativa, e possui como objeto os conflitos 

socioambientais existentes na RESEX. E para detectá-los, os instrumentos metodológicos 

utilizados foram: levantamento bibliográfico-documental, visitas a campo e realização de 

entrevistas semiestruturadas com moradores de seis comunidades e conselheiros da RESEX. 

As visitas a campo foram realizadas com o intuito de promover aproximação entreos 

pesquisadores, a comunidade local e os conselheiros da RESEX, além de permitir a 

observação direta do contexto local e os conflitos existentes. 

 

3. Resultados/Discussões 

As entrevistas consistiram em duas perguntas: ―Quais os principais conflitos 

socioambientais existentes na RESEX? E quais as instituições ou órgãos você procura para 

lidar com esses conflitos?‖. Os entrevistados foram16 conselheiros e 18 moradores de seis 

comunidades. Cada entrevistado ficou livre para citar quantos conflitos e instituições 

quisessem. 

Para os conselheiros, os principais conflitos citados foram: a pesca predatória 

(56,25%);o desmatamento (43,75%); a degradação dos mangues (37,5%); a destinação 

inadequada de resíduos sólidos (31,25%);as queimadas (25%); e os conflitos fundiários 
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(18,75%). As instituições mais apontadas pelos conselheiros para lidar com estes conflitos 

foram: ICMBio (68,75%); SEMMA (56,25%); Ministério Público e Polícia (18,75%); 

EMATER, SPU e AUREMLUC (12,5%); e Instituto Muirapinima e Secretaria de Pesca 

(6,25%). 

E para os moradores, os principais conflitos citados foram: a destinação inadequada de 

resíduos sólidos (38,88%); queimadas (27,77%); acidentes causados pelas lanchas de 

praticagem e pesca predatória (16,66%); e degradação dos mangues (5,55%). Quanto às 

instituições para tentar lidar com estes conflitos, os moradores citaram: IBAMA (38,88%); 

SEMMA (33,33%); Prefeitura (22,22%); ICMBio (16,67%); e Polícia e Colônia de 

Pescadores (11,11%).  

Desse modo, a partir destas entrevistas e das observações em campo, foi possível 

verificar os principais conflitos existentes na RESEX, conforme apresenta o quadro 3. Este 

quadro foi elaborado com base nas pesquisas de Canto et. al (2017; 2018), em que os conflitos 

foram separados de acordo com a tipologia. Os conflitos operacionais são aqueles 

relacionados aos processos de gestão da RESEX, e os conflitos de outras ordens estão mais 

associados a demandas externas. 

Quadro 1: Tipologias dos conflitos existentes na RESEX Marinha Mestre Lucindo. 

CONFLITOS OPERACIONAIS DA RESEX MARINHA MESTRE LUCINDO 

Conflito gerado pela falta de informação 

Conflito gerado pela fragilidade da logística governamental para execução de trabalhos na RESEX 

Conflito gerado pela implementação do NGI (Núcleo de Gestão Integrada) em todas as UCs do Salgado 

Paraense 

Conflito gerado pela multiplicidade de interesses de membros do Conselho Deliberativo 

Conflito gerado pela falta de delimitação física ao longo da área da RESEX 

Conflito gerado pela falta de regularização fundiária 

Conflito gerado pela falta de comunicação entre as comunidades da RESEX 

Conflito gerado pela fragilidade da relação Universidades/RESEX 

CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS DA RESEX MARINHA MESTRE LUCINDO 

Conflito gerado pela pesca predatória 

Conflito gerado pela disposição inadequada de resíduos sólidos próximo de mananciais 

Conflito gerado pela disposição inadequada de resíduos sólidos nos manguezais 

Conflito gerado pela falta de saneamento básico 

Conflito gerado pela extração de madeira nas áreas de mangue, além das áreas de terra firme 

Conflito gerado pelo desrespeito do período do defeso do caranguejo 

Conflito gerado pela degradação antrópica dos manguezais 

Conflito gerado pelas queimadas e ao desmatamento 

Conflito gerado pelo assoreamento antrópico de rios e igarapés 

Conflito gerado pelo acúmulo de resíduos sólidos em rios e igarapés 

Conflito gerado pela extração predatória de caranguejo 

Conflito gerado pelas práticas de turismo desordenado 

CONFLITOS DE OUTRAS ORDENS DA RESEX MARINHA MESTRE LUCINDO 

Conflito gerado pelos acidentes devido a lanchas de praticagem que passam em alta velocidade 
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4. Considerações Finais 

Os conflitos socioambientais existentes na RESEX Marinha Mestre Lucindoestão 

relacionados aos diferentes interesses dos usuários locais e externos no processo de 

apropriação dos recursos naturais. Foram identificadas três tipologias de conflitos, sendo eles: 

operacionais, socioambientais e de outras ordens. 

Os conflitos operacionais da RESEX derivam da baixa difusão de informação e da 

gestão assimétrica do território. Já os conflitos de outras ordens resultam da condução de 

lanchas em alta velocidade, responsável por causar acidentes. Por fim, os entrevistados 

apontaram como principais conflitos a pesca predatória e a destinação inadequada de resíduos 

sólidos.  
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Área Temática 5: Meio Ambiente, Recursos Florestais e Recursos Pesqueiros 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

A produção de açaí no estado do Pará corresponde a 85,6% da produção brasileira, 

seguido por Maranhão com 8,8% de toda produção, sendo os únicos estados a registarem 

aumento na produção (IBGE, 2013), devido à grande demanda de mercado do produto, seja 

no mercado local, na produção de cosméticos ou nas exportações nacionais e internacionais, 

conforme argumenta Greve Kelly Alencar Menezes, em seu artigo acerca da ―Gestão dos 

resíduos de caroços de açaí como instrumento de desenvolvimento local: o caso do 

município de Ananindeua-PA‖: 

[…] o açaí que hoje é conhecido mundialmente, e consumido diariamente nos 

municípios paraenses especialmente na região metropolitana de Belém, por 

justamente constituir a base da alimentação cotidiana da população. Entretanto, da 

mesma forma que é consumido, através do despolpamento, produzindo um suco, 

também gera uma quantidade grande de resíduos pelos comerciantes locais, fato 

que torna o Pará o maior produtor nacional de açaí, e levando em consideração os 

dados do IBGE, a produção cresce exponencialmente a cada ano, assim, 

comparando o ano de 2003, que teve a produção de 112.676 toneladas e em 2016, a 

quantidade produzida foi de 1.092.205 toneladas (IBGE, 2003-2016), crescimento 

este explicado pela demanda atualmente, uma vez que o Pará importa para outros 

estados e exporta para vários países. (MENEZES, p. 471.) 

 

Junto com o crescimento do consumo de açaí, cresce de forma simultânea a 

produção de resíduos provenientes de seu manejo, entre esses estão: caroços, cascas, palhas, 

onde os caroços são os que apresentam o maior índice de acumulação e descarte inadequado 

no estado, principalmente por batedores de médio e pequeno porte. Segundo Barsano, 2014: 

O consumo acelerado de bens e serviços, consequentemente, gera grandes volumes 

de resíduos que acabam por trazer diversos danos que ultrapassam a esfera 

mailto:Castanhal/caren.castro@ifpa.edu.br
mailto:Castanhal/caren.castro@ifpa.edu.br
mailto:Castanhal/weltonvcorrea@gmail.com
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individual e atinge a coletividade. Neste contexto de desproporções, é possível 

ressaltar a grande dificuldade dos centros urbanos em geri-los adequadamente. 

(BARSANO, 2014). 

 

De acordo com a Lei Federal de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/10, os caroços de 

açaí são resíduos de atividade comercial e sua coleta e destinação são de responsabilidade de 

seu gerador no caso os batedores, mas pela falta de fiscalização muitos desses resíduos são 

descartados em terrenos baldios, se aglomerando e formando ―montanhas‖ de caroços, 

dificultando a sua germinação. Visando tal problemática, este projeto tem por intenção 

auxiliar os produtores da polpa de açaí no que tange ao descarte correto dos resíduos 

provenientes do preparo do referido produto, pois sabe-se que grande quantitativo dessas 

substâncias são despejadas de maneira irresponsável nos espaços da capital paraense e 

circunvizinhos, contribuindo, assim, para o aperfeiçoamento de políticas de gestão urbana, as 

quais implementam, com suas normas, uma gestão mais consciente do despejo de dejetos de 

qualquer natureza. 

Concomitante a isso, o projeto, também propõem a utilização desses caroços no 

desenvolvimento de placas de MDF (Medium Density Fiberboard - placa de fibra de média 

densidade, em tradução livre), para criação de estrutura de protótipos de robótica (principal 

material para desenvolvimento e criação de protótipos até a chegada do produto final), tendo 

em vista que a aquisição desse material em outros materiais como plástico, não apresenta 

preço acessível para compra, dificultando a produção de protótipos. 

 

2. Metodologia 

A metodologia adotada pelo projeto se dar através de arrecadação do produto base 

para o desenvolvimento do projeto, o caroço de açaí, através de doações vindas de pontos de 

batimento de açaí e coleta em comunidades próximas ao IFPA – Campus Castanhal e 

Santarém Novo, o material coletado passou por 5 (cinco) etapas: seleção, preparo do 

material, trituração, moldagem e montagem de moldes de MDF. A primeira etapa se deu pela 

ida do discente bolsista e voluntário junto com o coordenador ao ponto de batimento ou 

comunidade em busca do material, onde   

ocorreu o processo de coleta do caroço de açaí e cadastro de pontos de doação, logo 

após a coleta, o produto foi preparado para trituração, recebendo um banho para remover 

sujeiras indesejadas como areia e restos da casca, logo depois foi submetido ao processo de 

secagem, testando a secagem a luz solar, afim de facilitar a tritura. Com o produto 
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devidamente preparado, foi submetido à trituração, onde se obteve três tipos de material 

triturado, com migalhas, com pedaços e com pó, assim verificando a melhor forma para 

conseguir uma massa com melhor qualidade de modelagem, analisando seu aspecto físico e 

logo depois foi feita a moldagem das peças de MDF, onde se deu o inicio nos testes de 

produção das placas.  

 

3. Resultados/Discussões 

A parti de experimentos realizados para comprovar a viabilidade da utilização dos 

caroços de açaí para criação de placas de MDF com ênfase na elaboração de estruturas 

robóticas pode-se notar que a coleta dos caroços de açaí é de grande facilidade nas cidades 

do estado, tendo em vista o estado do Pará ser o maior produtor de açaí do Brasil, 

consequentemente é o maior produtor de resíduos sólidos derivados do açaí e com isso, possui 

um elevado índice de descarte irregular desse material o que levou aos envolvidos no projeto 

a buscar uma solução para esse problema. Existe uma preocupação de diversos atores sociais 

sobre o aproveitamento do caroço do açaí após a retirada da sua polpa (SANTOS; SANTOS; 

SENA, 2018).  

O processo de coleta foi realizado em duas cidades do estado, sendo elas: Castanhal e 

Santarém Novo, ambas possui uma grande quantidade de pontos de venda e processamento 

de açaí, assim como não apresentam uma estratégia para descarte dos resíduos ou 

reaproveitamento, encaminhando-os para os lixões municipais ou descartando em terrenos 

formando grandes pilhas de caroços, inviabilizado o terreno para outros cultivos (Anexo I e 

II) 

Anexo I: 
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Anexo II: 
 

 

Após o processo de coleta os caroços foram lavados com água e submetidos a 

secagem ao sol até estarem completamente secos e viáveis para tritura. 

Anexo III: 
 

 
 

O processo de tritura foi realizado manualmente com o auxílio do pilão de madeira. 

Os caroços foram pilados até ficarem em pequenos pedaços e farelos conforme os anexos 

abaixo. 

Anexo IV: 
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Anexo V: 

 
 

Após a tritura o material obtido foi embalado e guardado até a fase de moldagem das 

placas. Para a criação da cola, foi realizado teste com a seiva da árvore de jaqueira, a qual 

apresenta um alto teor de grude. Durante o processo de coleta verificou-se dificuldades na 

extração, devido o processo ser demorado e se obteve pequenas quantidades de seiva, além 

da seiva endurecer de forma acelerada, o que contribuiu para o descarte desse material. Para 

substituir a cola da seiva da jaqueira foi realizado teste com cola de caseína, cola feita a 

partir de leite desnatado, encontrado em qualquer supermercado, sendo assim de fácil acesso. 

Como ingrediente temos: leite desnatado, vinagre branco e bicarbonato de sódio. 

Anexo VI: 
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Seu preparo é fácil e rápido, podendo ser feito em casa em pouco tempo, basta 

colocar o leite em uma panela ao fogo, sem ferver adicione 3 (três) colheres de vinagre e 

misture até o leite começar a qualhar, retire do fogo, deixe esfriar, depois com ajuda de um 

filtro de papel ou peneira separe o soro do qualho, reservando-o em outro recipiente, depois 

misture 3 (três) colheres de bicarbonato de sódio até a massa formada ficar homogênea, 

reserve por algumas horas e já estará pronta para o uso. Após o preparo da cola foi feita a 

modelagem das pequenas placas, foi misturado em um recipiente a cola com o açaí triturado 

até formar uma massa, depois com ajuda de uma superfície lisa (vidro, lajota ou plástico) foi 

modelado uma forma retangular com a mistura. Assim deu-se início a secagem ao sol. 

Anexo VII: 
 

 

 

Como resultado obtivemos uma placa fina com as seguintes característica: 

4. Apresenta um odor muito forte e desagradável; 

5. O teor de grude da cola não foi suficiente para manter a placa firme; 

6. Quebradiça, não resistente a força; 

Esses resultados obtidos demonstraram que a cola ainda precisa passar por 

adaptações até o seu modelo final, mostrando quais pontos devem ser trabalhados afim de 

corrigir todas as imperfeições encontradas no decorrer do experimento. Novos testes serão 

executados, afim de possibilitar o desenvolvimento dessas placas em casa, podendo ser 

adotado também por grandes fabricantes para produção em massa. Gestores e construtores 

procuram maneiras de agregar valor de mercado em empreendimentos inovadores com a 

utilização do marketing verde, com construções utilizando tecnologias mais sustentáveis 

(GOMES et al, 2017). 
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7. Considerações Finais 

Concluímos que ao fim da execução do projeto prevemos ter uma solução para o 

descarte dos caroços de açaí, além de se criar uma nova fonte para extração de matéria prima 

sustentável na área de Tecnologia da Informação – TI. As questões relacionadas à 

sustentabilidade têm se tornado cada vez mais importantes na pesquisa e na prática das 

organizações ao longo das últimas décadas, como resultado do rápido esgotamento dos 

recursos naturais e da crescente preocupação sobre a disparidade de riqueza e a 

responsabilidade social das organizações (Dao, Langella, & Carbo, 2011). 
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Área Temática V: Meio Ambiente, Recursos Florestais e Recursos Pesqueiros 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

 A Amazônia possui uma diversidade de ecossistemas, sendo um deles as florestas 

inundadas. Estes ambientes desempenham importante papel ecológico e são classificadas de 

acordo com as características físico-químicas da água dos rios qual estão associadas e a sua 

periodicidade de inundação. Sendo as áreas inundadas sazonalmente como: várzeas estacionais, 

quando inundado por águas brancas; e igapós estacionais quando inundadas por águas pretas 

ou claras. Já as inundadas permanentemente: florestas de pântanos, inundadas por águas 

brancas; e igapó permanente, inundado por águas pretas ou claras (PRANCE, 1980). 

As florestas alagadas da Amazônia possuem um grande papel na contribuição para 

absorção de carbono da atmosfera, na melhoria da qualidade da água, além de serem abrigos 

para várias espécies de animais (PAROLIN e WITTMANN, 2010). 

 Devido a determinada importância e  a falta estudos voltados para matas inundadas por 

rios de pequeno porte (DERGAN, 2014; SANTOS & JADIM, 2006), presente estudo visa 

contribuir para uma maior compreensão dos aspectos de dispersão da vegetação de uma mata 

ao longo de um igarapé e a diversidade em uma área seca e outra inundada. Desta forma, o 

presente estudo investiga a ambientes, de terra firme e várzea. 
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2. Metodologia 

 A área inventariada consiste de uma mata de terra firme e inundada associada a um 

igarapé de águas claras, afluente do Rio Tocantins, localizada na comunidade ribeirinha do 

Tauaré, Mocajuba-PA. A vegetação da área consiste de vegetação secundária lenhosa. O 

clima da região é quente e opressivo, com médias anuais de temperatura de 28°C, 470 mm de 

precipitação e 97% de umidade relativa do ar.  

Para o levantamento da estrutura florestal, delimitamos uma parcela de 160×240 m de 

extensão, subdividida em quatro parcelas de 40×60 m, caracterizadas de acordo com o grau de 

inundação observado durante o período de estudo (Novembro de 2019), como ―Terra firme‖ 

(P1), e ―Várzea‖ (P2). Os indivíduos foram marcados e numerados, consideramos os 

indivíduos com circunferência superior a 5 cm, verificamos o CAP e a altura estimada. As 

análises estatísticas foram realizadas pelo programa Microsoft Excel 2016.  

Calculados frequência, densidade, densidade relativa, dominância relativa (baseada 

em área basal) e índices de diversidade Shannon, calculado pela fórmula H’= - Σ (ni / N) ln 

(ni / N), o Índice Simpson, através da algoritmo D = Σ n (n – 1) / N (N – 1), bem como o teste 

de similaridade de Jaccard. O Teste t foi utilizado para obter o valor de significância entre as 

famílias, e o teste de Jaccard para medir a similaridade entre as famílias. 

. 

3. Resultados/Discussões 

 Catalogamos 332 indivíduos, pertencentes a 10 famílias as quais foram identificadas 

conforme as suas características morfológicas (Tabela1). A diversidade total da área P1 foi de 

1,84 e 0,03, enquanto que na P2, 1,4 e 0,27 para os índices de Shannon e Simpson 

respectivamente. O Teste t demonstrou valor de p <0,05, gl de 5, desta forma, significativos. O 

teste de similaridade de Jaccard foi de C=0,27, mostrando similaridade entre as famílias 

estudadas. A família Icacinaceae apresentou maior densidade na área P1(n=43), e na área P2, a 

família Euphorbiaceae (n=71). A abundância relativa para a área P1 foi maior para a família 

Icacinaceae (39%) e a menor para a família Myrtaceae (4%). Na área P2, Euphorbiaceae 

apresentou maior valor de abundância relativa (35%) e o menor valor observado na família 

Rubiaceae (5%) (Figura 1). 
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Tabela 1: Características morfotípicas das famílias que foram coletas na área do presente 

estudo. 

Famílias Características Morfotípicas  

Anonaceae As folhas alternas, dísticas, simples, sem estipulas, com margem inteira. 

Apocynaceae 
Presença de látex, estípulas geralmente ausentes, folhas geralmente 

opostas e inteiras. 

Mimosoideae 

 Folhas alternas, compostas, e bipinadas com uma a muitos pares de pinas 

opostas. Presença de estípulas que podem ser de tamanho variado, muitas 

vezes essa estípula é transformada em espinho, presença de glândulas nos 

pecíolos. Na base da folha e dos folíolos existem articulações chamadas, 

respectivamente, de pulvinos e pulvínulos. 

Arecaceae 

Árvores ou arbustos com troncos não-ramificados ou raramente 

ramificados, ocasionalmente rizomatosos, folhas alternas e espiraladas, 

em geral agrupadas em uma coroa terminal, mas as vezes bem separadas, 

simples e inteiras, geralmente dividindo-se de forma pinada a palmada 

durante a expansão foliar.  

Euphorbiaceae 

 Folhas alternas, raramente opostas ou verticiladas, discolores, glaucas, 

geralmente com nectários extraflorais no pecíolo ou na face abaxial das 

folhas estipulada.  

Myrtaceae 
Folhas simples, opostas de bordo inteiro, peninérvias e geralmente com 

uma nervura marginal.  

Rubiaceae 

Folhas são opostas (sendo dísticas ou cruzadas) ou verticiladas, simples, 

geralmente inteiras, podendo ser membranáceas, papirácea, cartáceas ou 

então coriáceas, a venação é peninérvea, podem ser pecioladas, glabras 

ou pubescentes, as domácias estão algumas vezes presentes. 

Icacinaceae 
Plantas de porte arbóreo ou arbustivo, também em forma de lianas, que 

podem ser encontradas em regiões subtropicais a tropicais. 

Myristicaceae  folhas são alternas, dísticas, simples, sem estipulas, com margem inteira. 

Cluseaceae 

Essa família engloba árvores, arbustos, lianas e ervas de interesse 

econômico, na maioria das vezes apresentam-se com folhas opostas ou 

alternas simples, geralmente sem estipulas e com glândulas, margem 

inteira, frequentemente carnosa ou coriácea. 
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 Figura 1- Abundância das famílias nas áreas de terra firme (P1) e várzea (P2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O maior número de indivíduos compreendeu a primeira parcela (P1- primeiro 

quadrante), n=129, reunindo quatro famílias (Euphorbiaceae, Cluseaceae, Myristicaceae e 

Icacinaceae), na segunda parcela de terra firme (P1- segundo quadrante), observamos n=76, 

contendo a menor representatividade de famílias (Cluseaceae, Myristicaceae e Euphorbiaceae). 

A justificativa para o baixo número de famílias em áreas constantemente alagadas pode estar 

condicionada as propriedades do solo, que possui alto nível de saturação, desta forma apenas 

espécies adaptadas podem sobreviver e se dispersar de modo a dominar a paisagem (SANTOS 

& JADIM, 2006). 

No ambiente de várzea a terceira parcela (P2- terceiro quadrante), apresentou menor 

número de indivíduos, n=58, compondo cinco famílias (Icacinaceae, Arecaceae, 

Euphorbiaceae, Myristicaceae e Cluseaceae), na quarta parcela (P2- quarto quadrante), 

alistamos n=69, agregando de oito famílias (Cluseaceae, Euphorbiaceae, Icacinaceae, 

Mimosoideae, Apocynaceae, Anonaceae, Rubiaceae e Myrtaceae) (Figura 1). O padrão de 
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distribuição das famílias inventariadas no presente trabalho assemelhou aos registros de 

DERGAN (2014) em matas alagadas por rios de pequeno porte na região de Bragança (Figura 

2). 

4. Considerações Finais 

 Em geral, as áreas possuem índices de diversidade semelhantes. A baixa diversidade 

tipicamente encontrada em áreas alagadas corrobora a ideia que variáveis ambientais, 

especificamente altos níveis de saturação do solo, implicam inteiramente sobre a diversidade 

vegetal em ecossistemas inundados. Uma vez que poucos grupos são adaptados à essa condição 

ambiental. Além disso, outro fator que pode configurar estes composição florística é a natureza 
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Área Temática 5: Meio Ambiente. Recursos Florestais e Recursos Pesqueiros 

 
Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

Um sistema agroflorestal é uma forma de produzirmos alimentos ao mesmo tempo em 

que conservamos e recuperamos a natureza. Isso é possível porque nessa configuração de 

produção, ao invés de retirar toda a vegetação original e plantar apenas uma cultura em uma 

larga extensão de terra, buscamos entender o funcionamento da natureza e imitá-la, utilizando 

as relações entre os seres vivos a nosso favor e estimulando a biodiversidade (DANIEL et al., 

1999a). 

Os sistemas agroflorestais são considerados opções agroecológicas do uso da terra e 

incluem, na maioria dos casos, vantagens que, em geral, superam suas desvantagens, no que 

se refere aos principais componentes da sustentabilidade, ou seja, o econômico, o social e o 

ambiental (DANIEL et al., 1999a). 

Para Montagnini (1992) O termo ―Sistema Agroflorestal‖ SAF, corresponde a uma 

forma de uso da terra e manejo dos recursos naturais, nos quais espécies lenhosas (árvores, 

arbustos, palmeiras) são utilizadas em associação com cultivos agrícolas e/ou animais, na 

mesma área, de maneira simultânea ou em uma sequência temporal. O objetivo geral do 

trabalho é mostrar a classificação dos Sistemas Agroflorestais (SAF´s). 

 

2. Metodologia 

O trabalho foi realizado por uma pesquisa exploratória, onde foram pesquisados, livros 

periódicos, artigos publicados. Segundo Santos (2002), a pesquisa exploratória é tipicamente 
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a primeira aproximação de um tema que visa criar familiaridade em relação a um fato ou 

fenômeno. 

 

3. Resultados/Discussões 

Os Sistemas Agroflorestais (SAF´s) podem ser categorizados em três modos distintos, 

como base estrutural, funcional e socioeconômica, e ecológica (DANIEL et al., 1999a). 

Portanto, estruturalmente e com base na natureza dos componentes dos SAF’s, Daniel 

et al. (1999B) propõem a seguinte terminologia, a saber: Sistemas Agrissilviculturais; 

Sistemas Silvipastoris; Sistemas Agrissilvipastoris. 

De acordo com Xavier (2013), os Sistemas Agrissilviculturais aparecem como 

alternativa para o desenvolvimento florestal sustentável da região, uma vez que proporciona a 

diversificação da produção, possibilidade de obtenção de renda com o cultivo de espécies 

agrícolas durante o período de crescimento da floresta na mesma unidade de área e geração de 

empregos no campo. Um bom exemplo de um sistema agrissilvicultural é o cultivo do café 

orgânico sombreado (ver figura 01), onde as árvores contribuem para melhoria da fertilidade 

do solo e a retenção de umidade ocasionada pela deposição da serapilheira. 

Figura 01: Sistema Agrissilvicultural 

 

 Fonte: Xavier, 2013 

Já, o sistema silvipastoril é uma opção tecnológica de integração lavoura-pecuária-

floresta (ILPF) que consiste na combinação intencional de árvores, pastagens e gado numa 

mesma área e ao mesmo tempo.  

A aprovação da Lei 708/07 (02/04/2013), que institui a Política Nacional de 

Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) no Brasil, reforça o crescente interesse na 

utilização de sistemas de produção sustentáveis. A ILPF é uma estratégia de produção que 

inclui, em seus conceitos referenciais, os principais elementos da sustentabilidade, ou seja, o 

econômico, o social e o ambiental. Com a crescente preocupação sobre a relação meio 

ambiente e pecuária, surge o desafio de estabelecer sistemas de produção em bases 
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sustentáveis e os sistemas silvipastoris se encaixam como uma prática capaz de atender estes 

elementos (EMBRAPA, 2018). 

Em relação ao gado, o benefício direto é, o bem-estar e conforto térmico animal. A 

presença de árvores (adequadamente dispostas na pastagem) pode proteger os animais contra 

as adversidades climáticas com reflexo positivo sobre a produtividade e saúde dos animais 

(EMBRAPA, 2018). 

O modelo de Sistemas Agrossilvipastoris (SASP) é a combinação intencional de 

árvores (árvores ou outras espécies perenes lenhosas), pastagem e gado, e lavoura agrícola 

numa mesma área ao mesmo tempo e manejados de forma integrada, com o objetivo de 

incrementar a produtividade por unidade de área. Nesses sistemas, ocorrem interações em 

todos os sentidos e em diferentes magnitudes.https://3.bp.blogspot.com/-

BXQItu5GU9U/WdJoqrDFCLI/AAAAAAAACdw/EYfaMWSJ7l8VfwMJHC5B_zS51MDubV09QCLcBGAs/s1

600/22092755_1408592425921638_646463919_o.png 

Nos Sistemas Agrossilvipastoris apresentam grande potencial de benefícios 

econômicos e ambientais para os produtores e para a sociedade. São sistemas multifuncionais, 

onde existe a possibilidade de intensificar a produção pelo manejo integrado dos recursos 

naturais evitando sua degradação, além de recuperar sua capacidade produtiva, como: a 

criação de animais com árvores dispersas na pastagem, árvores em divisas e em barreiras de 

quebra-ventos, podem reduzir a erosão, melhorar a conservação da água, reduzir a 

necessidade de fertilizantes minerais, capturar e fixar carbono, diversificar a produção, 

aumentar a renda e a biodiversidade, melhorar o conforto dos animais. 

Embora técnicas de combinação de árvores com agropecuária já tenham sido 

praticadas antes mesmo do surgimento da agricultura moderna, a ciência da agrossilvicultura 

surgiu apenas na década de 1970, quando se realizaram grandes estudos sobre o papel das 

árvores na saúde dos solos tropicais. As bases principais da prática estão na silvicultura 

(estudo da regeneração e exploração de florestas), agricultura, zootecnia e manejo do 

solo.Seus objetivos variam da produção de alimentos, produtos florestais madeireiros e não 

madeireiros, melhoria da paisagem, incremento da diversidade genética e conservação 

ambiental. 

Os Sistemas Agrossilvipastoris têm vantagens em relação aos sistemas convencionais 

de uso da terra, pois permitem maior diversidade e maior sustentabilidade. A coexistência de 

mais de uma espécie numa mesma área melhora a utilização da água e dos nutrientes do solo. 

Há ainda a recuperação da fertilidade dos solos, o fornecimento de adubos verdes e o controle 

de ervas daninhas (CENTRAL FLORESTRAL, 2017). 

https://3.bp.blogspot.com/-BXQItu5GU9U/WdJoqrDFCLI/AAAAAAAACdw/EYfaMWSJ7l8VfwMJHC5B_zS51MDubV09QCLcBGAs/s1600/22092755_1408592425921638_646463919_o.png
https://3.bp.blogspot.com/-BXQItu5GU9U/WdJoqrDFCLI/AAAAAAAACdw/EYfaMWSJ7l8VfwMJHC5B_zS51MDubV09QCLcBGAs/s1600/22092755_1408592425921638_646463919_o.png
https://3.bp.blogspot.com/-BXQItu5GU9U/WdJoqrDFCLI/AAAAAAAACdw/EYfaMWSJ7l8VfwMJHC5B_zS51MDubV09QCLcBGAs/s1600/22092755_1408592425921638_646463919_o.png
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4. Considerações Finais 

A implantação dos sistemas agroflorestais visa contribuir para o aprofundamento do 

conhecimento sobre este sistema, que conciliam o cultivo de alimentos com plantios florestais 

e sobre alternativas de desenvolvimento, a fim de subsidiar a elaboração de estratégias para a 

agricultura e setor florestal. Sobre os sistemas agroflorestais inclui uma reflexão sobre esta e 

outras práticas sócio-ambientais e relações sócio-econômicas que buscam contribuir na 

solução de desigualdades e de degradação ambiental. Espera-se que uma vez compreendidas e 

estendidas para outras áreas com as devidas qualificações e adaptações nos projetos e políticas 

públicas que contribuam para transformações necessárias em práticas vigentes na agricultura e 

setor florestal. 
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Área Temática V: Meio Ambiente, Recursos Florestais e Recursos Pesqueiros 

 
Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

A Lei Federal no 12.651/2012 instituiu o Cadastro Ambiental Rural (CAR), o qual 

consiste num ―registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os 

imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e 

posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento 

ambiental e econômico e combate ao desmatamento‖ (BRASIL, 2012). É uma ferramenta que 

auxilia nas regularizações ambientais e monitoramento das áreas de recuperação de 

propriedades rurais, sendo fundamental para conservação dos recursos naturais. Além disso, 

incentiva a criação de corredores ecológicos e a conservação dos recursos naturais (FREIRE 

JUNIOR et al., 2017). A sua implementação se dá no âmbito estadual, assim os estados 

regulamentam as regras e instrumentos previstos na legislação e definem a base de dados que 

adotam para gerenciar, integrar dados, controlar e monitorar o CAR no estado (CHIAVARI e 

LOPES, 2019).  

Enquanto alguns estados deliberaram por utilizar a base de dados do Sistema de 

Cadastro Ambiental Rural (SICAR), outros, como a Bahia, optaram por utilizar um sistema 

próprio. Assim, o Decreto Estadual no 15.180/2014 denominou o CAR, previsto na Lei no 

12.651/2012, Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR) e regulamentou o 
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Programa de Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais do Estado da Bahia (PRA), através 

do qual é possível regularizar passivos ambientais existentes na propriedade, procedendo-se, 

posteriormente, com a sua recuperação (BAHIA, 2014). 

Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a situação do Cadastro 

Ambiental Rural no estado da Bahia, localizado no Brasil. 

 

2. Metodologia 

Foi realizado um levantamento de dados no endereço eletrônico do SICAR, obtendo-

se os boletins divulgados com as informações dos cadastros realizados nos estados. Desta 

forma, foi possível obter-se as seguintes informações: área total passível de cadastramento no 

CAR, área cadastrada no CAR, percentual de áreas cadastradas, adesão ao Programa de 

Regularização Ambiental (PRA), remanescente de vegetação nativa declarado, Área de 

Reserva Legal (ARL) declarada e Área de Preservação Permanente (APP) declarada. Após 

compilação desses dados em planilhas, confeccionou-se gráficos para exposição e análise dos 

dados referentes à Bahia, estado localizado na região Nordeste do Brasil. 

 

3. Resultados/Discussões 

Os dados utilizados pelo SICAR para compor a base dados referente a área passível de 

cadastramento é oriundo do Censo Agropecuário 2006, do IBGE, tendo a Bahia 29.581.747 

hectares passíveis de cadastro (SICAR, 2020). Observa-se na figura 1 que a área cadastrada 

no CEFIR aumentou paulatinamente desde a sua criação, chegando a mais de 28 milhões de 

hectares cadastrados. 

 

FIGURA 1. Área cadastrada, em hectares, na Bahia, no período de abril de 2015 a novembro 

de 2019.  

Fonte: SICAR, 2020. 
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Verifica-se na figura 2 que a partir do início dos cadastros, em abril de 2015, o 

percentual inicial de áreas cadastradas em relação ao total passível de cadastramento era de 

11,16%, elevando-se até atingir o percentual de 94,71, em novembro de 2019. Comparando 

com valores verificados em outros estados, que variaram de 78,71, no Espírito Santo, e 

valores acima de 100% em alguns estados, denota-se que a inscrição se encontra avançada na 

Bahia (SICAR, 2019). 

 

FIGURA 2. Percentual de área cadastrada na Bahia, no período de abril de 2015 a novembro 

de 2019.  

Fonte: SICAR, 2020. 

 

Com relação à adesão ao PRA, conforme figura 3, esta foi maior nos cadastros 

realizados no ano de 2015, chegando a 54,91%. Entretanto, o último dado publicado referente 

a esta adesão, em dezembro de 2018, registra 31,20% de adesão. Ressalta-se que, após 

diversas prorrogações no prazo para efetuação do CAR, a Lei no 13.387/2019 extinguiu o 

prazo limite para esta inscrição (BRASIL, 2019).  

Entretanto, para que os proprietários e/ou possuidores de imóvel rural possam se 

beneficiar das regras mais flexíveis para regularização ambiental a respeito dos passivos 

ambientais em áreas consideradas consolidadas até 22 de julho de 2008, estes deverão aderir 

ao PRA até 31 de dezembro de 2020 e, para realizar esta adesão, é condição obrigatória a 

inscrição no CEFIR. Assim, para tais proprietários pleitearem essas concessões previstas na 

Lei no 12.651/2012, em que as faixas de APP a serem recuperadas dependem do quantitativo 

de módulos rurais que a propriedade possui, variando de 5 a 100m, precisam aderir ao PRA 

até a data citada.  

Neste aspecto, verifica-se que no ano de 2015 havia um percentual maior de adesão ao 

PRA, indicando que possivelmente os inscritos buscavam a regularização desse passivo. 

Possivelmente o elevado percentual de áreas cadastradas esteja associada a essa adesão ao 

PRA e também à necessidade de apresentação do cadastro em caso de solicitação de 

empréstimos bancários, conforme determina a Lei 13.295/2016 (BRASIL, 2016). Outro 
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aspecto relevante é que o CEFIR, diferente de estados que usam a base de dados do SICAR e 

não possuem um sistema próprio, integra processos de autorização de supressão de vegetação, 

licença ambiental e outorga d´água (REIS, 2017). Assim, proprietários que busquem o 

licenciamento ambiental ou demais autorizações, necessariamente precisam realizar esse 

cadastro. 

 
FIGURA 3. Adesão ao PRA dos imóveis rurais cadastrados na Bahia, no período de abril de 

2015 a dezembro de 2018.  

Fonte: SICAR, 2020. 

 

No que diz respeito às informações ambientais constantes nos cadastros, observa-se 

em dezembro de 2018 um total de 5.372.002 ha remanescentes de vegetação nativa, 

correspondendo a 23,1% da área total declarada no CAR, conforme tabela 1. Verifica-se 

também que deste total, 17,4% refere-se à Área de Reserva Legal (ARL) e Área de 

Preservação Permanente (3,4%). Com relação ao percentual de área declarada como coberta 

com vegetação nativa, é importante destacar que tal informação é verificada quando da 

realização da análise do CAR, sendo validada ou solicitada correção quando constatada 

inconsistência. 

 

TABELA 1   Informações ambientais declaradas no CAR, de remanescente de vegetação 

nativa (RVN), Área de Reserva Legal (ARL), Área de Preservação Permanente (APP), no 

estado da Bahia. 

Período RVN (%) ARL (%) APP (%) 

Abril 2015 25,8 19,92 4,51 

Julho 2015 27,73 20,15 4,52 

Maio 2018 23,6 17,1 3,4 

Dezembro 2018 23,1 17,4 3,4 

Fonte: SICAR,2020. 
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4. Considerações Finais 

Conclui-se que o cadastramento de imóveis rurais na Bahia no CEFIR evoluiu bastante 

desde a criação do CAR e que, possivelmente, a integração de licenças ambientais e outorgas 

neste sistema podem ter influenciado a adesão ao cadastro neste estado. 
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Área Temática V: Meio ambiente. Recursos Florestais e Recursos Pesqueiros 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

No estado do Pará, em áreas de mangue, o extrativismo do caranguejo-uçá tem forte 

expressão social, contribuindo para geração de renda a muitas famílias que se encontram em 

vulnerabilidade (OLIVEIRA; MANESCHY, 2014). A atividade de extrativismo animal (caça 

ou captura) tem desempenhado importante papel como estratégia de reprodução social de 

grupos humanos que vivem nas áreas de floresta tropical do planeta, onde os recursos 

faunísticos são utilizados para diversas finalidades, desde alimentação, comércio, animais de 

estimação (xerimbabos), confecção de artesanatos, usos medicinais e mágico-religiosos, entre 

outros fins, de acordo com os critérios de cada cultura. Na Amazônia, a fauna silvestre 

constitui-se, primariamente, em uma fonte nutricional de alto valor proteico para subsistência 

de comunidades rurais que vivem nos locais mais isolados (FIGUEIREDO; BARROS, 2015). 

De acordo com o Serviço Florestal Brasileiro (2011), a demanda por produtos 

oriundos de ecossistemas naturais tem crescido em escala significativa, representando uma 

promissora alternativa para garantir o sustento e o desenvolvimento das comunidades e uma 

importante estratégia de conservação destes ecossistemas, por meio do uso racional e 

sustentável realizado por quem nelas vivem.  
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Contudo, apesar de todos os benefícios que proveem os ecossistemas naturais e sua 

gestão ainda enfrentam grandes desafios. Deste modo, faz-se necessário incluir o extrativismo 

(vegetal e animal) como parte essencial do desenvolvimento rural (GRABHER, 2015). 

Esse estudo, buscou exercer a conexão entre o desenvolvimento rural e o 

desenvolvimento sustentável, assim como fazer a ligação entre os recursos naturais e as 

comunidades extrativistas com a apropriação da gestão dos recursos das quais fazem uso. 

Atualmente, em especial, após os trabalhos de Elinor Ostrom, a gestão dos recursos 

comuns vem sendo muito debatida e têm-se dado ênfase a importância das comunidades 

locais, reconhecendo o papel destes atores, dos arranjos institucionais e das ações coletivas na 

gestão dos recursos naturais como essenciais para a manutenção de diversos ecossistemas.  

O extrativismo do caranguejo-uçápossui múltiplos contextos ecológicos e históricos e 

cada um desses contextos possui um sistema próprio de governança, os quais resultam em 

diferentes Sistemas Socioecológicos. Assim, na tentativa de contribuir com o avanço do 

conhecimento e com o aprimoramento da governança e sustentabilidade do extrativismo de 

recursos pesqueiros no Brasil, buscou-se compreender melhor o sistema socioecológico do 

extrativismo do caranguejo-uçá, na ilha de Colares, PA.  

Para tanto, formulou-se os seguintes objetivos específicos: 1) Descrever os SES com 

os seus Sistemas de Recurso, Unidades de Recurso e Atores envolvidos no extrativismo do 

caranguejo-uçá; 2) Identificar o conjunto de regras existentes nos sistemas socioecológicos do 

caranguejo-uçá;  

 

2. Metodologia 

Foram realizadas revisões bibliográficas e entrevistas semiestruturada com atores 

chaves (extrativistas, lideranças e extensionistas), totalizando 12 entrevistas (2 lideranças, 1 

extensionista e 9 extrativistas). A análise dos dados foi realizada através do estudo Grande N 

aplicando-se o framework para análise de SES (OSTROM, 2009).  

Com base neste framework,obteve-se as características do Sistema de Recursos, da 

Unidade de Recursos e dos atores do SES estudado, além de identificar os conjuntos de regras 

que incidem no Sistema Socioecológico de Colares.  

 

3. Resultados/Discussões 

Como resultado, foi observado que no tocante ao Sistema de Recurso (Tabela 1) não 

existe uma divisão de área por tirador, o acesso ao recurso é livre e simples, não existe 
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controle da quantidade de caranguejo capturada e as áreas de coleta estão ficando cada vez 

mais longe, devido à destruição dos manguezais.  

 

Tabela 01: Características do Sistema de Recursos (RS) do SES estudado. 

Sistema de Recursos (RS) SES Colares 

Clareza dos limites do SES Não 

Onde se tira o Caranguejo Nos mangues de Colares 

Existe alguma divisão das áreas 

de coleta? 
Não 

Extrativista tem acesso às áreas 

de ocorrência do caranguejo 
Acesso simples.  Não há necessidade de autorização 

Há clareza dos limites das áreas 

de ocorrência do caranguejo? 

Alta. Os extrativistas têm clareza dos limites da área de 

ocorrência do caranguejo. 

Evolução do recurso 

As áreas de caranguejo estão ficando mais longe das 

comunidades(destruição dos manguezais, coleta de 

madeira) 

Ao longo do tempo a quantidade 

(abundância) do caranguejo 

(Qualidade do Sistema 1) 

Diminuindo 

Produtividade do SES Não tem controle 

Imprevistos que podem ocorrer 

(Riscos à perda de habitat) 

Desmatamento (utilização da madeira do mangue, para 

cerca, casa, curral...). Apetrechos predatórios (redinha, 

fiapo). Excesso de armadilha sem controle na captura. 

 

Em relação às Unidades de Recurso (Tabela 2), o SES de Colares é caracterizado pelo 

fato de a quantidade e o tamanho do caranguejo capturado por extrativista estarem 

diminuindo, no entanto, a taxa de reposição é alta, uma condessa põe milhares de ovos por 

ciclo reprodutivo. Na literatura há o registro de valores entre 71.000, 195.000 a 19,5 x 104 de 

ovos por fêmea (ALVES, 1975; BRANCO, 1993). O preço do caranguejo é variável com a 

sazonalidade e tem tido aumento considerável ao longo do tempo e, como quase não existe 

atravessador na Ilha, o poder de negociação com o atravessador é relativamente alto.  

 

Tabela 2: Características das Unidades de Recursos (UR) do SES estudado 

Unidades de Recurso (RU) SES Colares 

Produção Individual 
Diminuição da captura individual se dá pelo aumento do 

número de tiradores 

Tamanho de captura Diminuindo. Novos entrantes e não tem seletividade. 

Intesidade da extração (Rodizio 

de área) 

Não tem rotatividade. O extrativista até troca de área 

(manejo tradicional) para dar um "descanso" para aquela 

área, mas não existe um cuidado para ninguém entrar 

naquela mesma área por alguns dias. 

Taxa de reprodução 
Alta. Segundo os extrativistas uma única fêmea produz 

milhares e milhares de ovos 
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Preço pago ao extrativista Variável, conforme sazonalidade (verão ou inverno) 

Poder de negociação preço Alto (quase não tem atravessador) 

Evolução do preço Aumentou 

 

Os atores envolvidos com o extrativismo do caranguejo afirmam que não há um 

controle dos tiradores, mas todos os interlocutores dizem estar aumentando a quantidade de 

tiradores, informam ainda, que com a crise econômica, muitas pessoas passaram a coletar 

caranguejo para ter uma fonte de renda. Ademais, em Colares a captura de caranguejo ocorre 

há muitos anos e a dependência do recurso é alta, de todos os interlocutores é a principal fonte 

de renda aliada a coleta de outros recursos pesqueiros. 

 As regras existentes no SES de Colares estão relacionadas ao defeso da espécie, 

proibição de captura da fêmea, tamanho mínimo do caranguejo e como é realizada a coleta. 

No entanto, todos são unânimes em afirmar que não existem regras, não existe monitoramento 

e nem sanções, uma vez que não existe monitoramento e nem fiscalização. Reconhecem que 

existe o período do defeso, mas que ocorre a retirada do caranguejo mesmo assim.  

Assim, pode-se observar que se não houver melhora nas regras incidentes no 

extrativismo do caranguejo-uçá, bem como no monitoramento da atividade por parte do poder 

público e da própria comunidade, o SES da Ilha de Colares pode tender ao insucesso devido 

ao grande aumento de tiradores, a destruição de habitat e falta de organização social que 

regule efetivamente o acesso ao recurso. 

 

4. Considerações Finais 

Neste estudo foi possível observar que a natureza do recurso caranguejo (tipo de bem) 

é um bem comum, caracterizada por ser difícil de excluir apropriadores e pelo fato de seu uso 

afetar a disponibilidade de recurso para os demais extrativistas. Contudo sua apropriação, de 

maneira geral, tem sido feita ao longo do tempo sob o regime de open access (livre acesso).  

Por fim, ressalta-se que o estabelecimento de regras em qualquer nível (constitucional, 

escolha-coletiva ou operacionais), sem que haja sanções e monitoramento colaboram com o 

insucesso da atividade do extrativismo do caranguejo, fazendo com que a atividade tenda a 

não ser duradoura em longo prazo e que, atualmente, a atividade se mantém pela alta taxa de 

reposição da espécie (taxa de reprodução). 
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Área Temática V: Meio Ambiente, Recursos Florestais e Recursos Pesqueiros 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

As conhecidas raias-mantas – antigo gênero Manta- são classificadas em duas 

espécies: Mobula birostris (Walbaum, 1792) e Mobula alfredi (Kreft, 1868), há indícios de 

uma terceira espécie ainda em descrição, contudo, a partir de estudos sabe-se que somente M. 

birostris ocorre no Brasil (BEALE, 2019). Essa espécie, também conhecida como raia-

jamanta, pode atingir até 9 metros de largura de disco e pesar mais de duas toneladas, 

encontra-se distribuída em todos os oceanos do mundo, principalmente em áreas tropicais e 

subtropicais, possuindo hábito pelágico e migratório (MEDEIROS, 2012).  

A Lista Vermelha da International Union for Conservation of Nature – IUCN aponta a 

espécie como vulnerável à extinção e com tendência populacional decrescente pelo mundo 

(MARSHALL, 2018). A espécie em foco deste trabalho apresenta vários registros por grande 

parte do litoral brasileiro relatados na bibliografia e bancos de dados (Lessa et al., 1999; 

Medeiros et al., 2015), apesar disso, a região norte é escassa de ocorrências e pesquisas 

voltadas para as raias-mantas, podendo-se também ser considerado esse fato às lacunas de 

conhecimento relacionado à região amazônica.  

Dessa maneira, objetiva-se por meio deste, realizar o levantamento de ocorrências de 

M. birostris na região norte do país, também conhecida como região amazônica, que segundo 

o Ministério do Meio Ambiente estende-se desde a foz do Rio Oiapoque no estado do Amapá, 

até a foz do Rio Parnaíba, o qual se encontra na fronteira entre os estados do Maranhão e 
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Piauí. Este levantamento é relevante levando em consideração a importância da conservação 

dessa espécie, uma vez que sem os dados de ocorrência sobre a mesma, ela pode se tornar 

vulnerável a mortalidade por ação antrópica, sobretudo a pesca, podendo desaparecer sem 

mesmo se conhecer sua real distribuição (GADIG e SAMPAIO, 2002).  

2. Metodologia 

Para o levantamento das ocorrências de M. birostris na plataforma continental norte, 

foi feito um levantamento bibliográfico por intermédio de anais de eventos; nos portais de 

busca: Periódicos CAPES (www.periodicos.capes.gov.br), Science Direct 

(www.sciencedirect.com), Sciverse Scopus (www.scopus.com) e Scirus (www.scirus.com) e 

Google Acadêmico (scholar.google.com.br), utilizando-se as seguintes palavras-chave: 

―Mobula birostris‖, ―raias manta na plataforma continental norte‖ ―registros de raias manta 

no Brasil‖, ―records of manta rays in Brazil‖, ―manta rays in Amazônia‖; em sites de registro 

de espécies, como SpeciesLink (www.splink.org.br), Mantas do Brasil 

(www.mantasdobrasil.org.br) e Species - GBIF (www.gbif.org/species). Desse modo, foi 

tomado como critério para inclusão desses registros, as ocorrências nas regiões que 

compreendem as áreas marinhas dos estados do Amapá, Pará e Maranhão.  

 

3. Resultados/Discussões 

Foram encontradas duas ocorrências registradas em duas publicações referentes aos 

anos de 2015 e 2019. A primeira ocorrência registrada de Mobula birostris na plataforma 

continental norte do Brasil se deu em 17 de julho de 2010, o registro foi descrito no trabalho 

de Cintra et al. (2015). O exemplar em questão foi capturado de forma incidental por uma 

embarcação da frota industrial camaroneira na região do estado do Pará (01°25’40‖N, 

048°20’60‖W), numa profundidade de 42 metros (figura 1A). Após as análises de medidas de 

peso e comprimento do espécime ainda embarcado, o indivíduo foi devolvido ao mar, 

utilizando-se de vídeo para posterior identificação. O animal em questão tratava-se de uma 

fêmea com peso estimado em 300 kg e largura do disco de 280 cm (figura 1B).  

A segunda ocorrência registrada nas literaturas ocorreu em 30 de outubro de 2019, 

sendo registrado e descrito por Santos et al. (2019). O espécime foi trazido à embarcação por 

meio de captura incidental de pesca de covo também na região do Pará (Lat. 2º26’500‖N e 

Long. 47º60’200‖W), numa profundidade de 100 metros. O exemplar foi filmado para 

identificação através caracteres morfológicos e manchas dorsais, contudo não foi definido o 

sexo nem suas medidas devido a necessidade de devolução do animal para o mar.  



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

    ISBN: 978-65-87415-14-7              
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1934 

Tem-se registro das raias-jamanta por toda costa do Brasil, entretanto, geralmente os 

animais são descartados por ter baixo valor comercial no país (MEDEIROS, 2012). Nesse 

sentido, ao revisar as literaturas e plataformas de buscas em exploração desses registros, 

apenas os dois trabalhos citados – baixo em relação as demais regiões do Brasil – foram 

encontrados com a diferença de 9 anos de um registro para o outro. 

 Não se sabe se este baixo número de registros é devido à escassez de estudos voltados 

para a espécie na região ou se realmente a espécie ocorre somente esporadicamente no norte 

do Brasil. Mas, como existem registros da ocorrência espécie na Guiana Francesa, a cerca de 

500 km da foz do Rio Amazonas (Griondot et al., 2015) e também no estado do Ceará (Jucá-

Queiroz et al., 2008; Freitas, 2009; Silva, 2015) e de Pernambuco (Soto, 2001; Soto e 

Mincarone, 2004), o que pode ocorrer é que espécimes migrem desde a Guiana Francesa para 

o nordeste do Brasil, passando pela região norte. Mais estudos devem ser realizados para 

analisar qual o uso de área da espécie na região. 

Figura 1. Registro de raia manta na região amazônica em 2010. 

 

A – Localização da captura de jamanta Mobula birostris (Walbaum, 1792), no norte do Brasil. B – Exemplar do 

espécime capturado. Fonte: Cintra (et al., 2015). 

 

4. Considerações Finais 

As raias-mantas estão entre os mais vulneráveis dentre os elasmobrânquios para 

mortalidade por meio de ação antrópica, sobretudo a pesca, mesmo que este ato seja proibido 

por lei (Dulvy et al., 2014). Em consonância com os resultados de Gadig e Sampaio (2002), 

os dados e parâmetros biológicos para essa espécie são insatisfatórios e vagos uma vez que 

através dos resultados pode-se perceber o baixo número de registros dessa espécie durante um 

longo período de tempo na plataforma continental norte. Este fato pode indicar possivelmente, 

baixos números de pesquisas expedicionárias para estudo de Mobula birostris na região em 

A 
B 
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questão, ou a baixa ocorrência da espécie na região norte devido ao seu hábito altamente 

migratório.  

Portanto, recomenda-se o registro e compartilhamento desses dados por pesquisadores, 

pescadores e demais cidadãos sobre essas ocorrências na região, para que possam ser 

incentivados mais levantamentos sobre a ocorrência da espécie na região norte do Brasil. 

Assim como, estudos direcionados acerca do monitoramento do animal e de possíveis pescas 

incidentais nas águas amazônicas, para assim contribuir com os bancos de dados que ajudam 

na conservação e manejo dessas arraias. 
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Área Temática V: Meio Ambiente, Recursos Florestais e Recursos Pesqueiros 

 
Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

A pecuária, a avicultura e as indústrias de processamento de alimentos geram grandes 

quantidades de resíduos sólidos, semissólidos e líquidos. O desafio científico para as 

indústrias, órgãos urbanos e rurais, cientistas e engenheiros é a gestão, o tratamento e o 

descarte desses resíduos (Garg V.K., et al. 2012) e, por convenção, esses descartes são 

realizados por métodos não científicos que atraem a atenção do público devido às razões de 

saúde pública. 

A vermicompostagem, entra como uma alternativa positiva de biotratamento 

(ABBASI et al. 2015), por ser um processo biológico que converte e estabiliza material 

orgânico usando a interação entre minhocas epigênicas e microorganismos na decomposição 

de matéria orgânica, fazendo com que esses resíduos se tornem favoráveis à sua utilização 

como adubos, pois as mesmas ingerem solo e várias formas de biomassa, produzindo assim, o 

que chamamos de húmus (coprólitos) (Khatounian, 2001). 

A literatura sobre vermicompostagem está repleta de relatos na bioconversão de 

diferentes fitomassa em húmus usando minhocas, no entanto, relatos sobre a bioconversão do 

capim-colonião (PanicumMaximumJacq) com minhocas é escassa. Surge muitas vezes 

tentativas de erradicar essas ervas com produtos químicos que traduzem em males para o 
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meio ambiente e procedimentos tais que não tiveram tanto êxito, constatando um volume alto 

de recursos financeiros para apenas o controle das infestações dessas ervas.  

 

2. Metodologia 

O projeto foi desenvolvido no Setor de Vermicompotagem do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – Campus Crato, localizado na Rodovia CE 292, 

km 15 (coordenadas 7º12’44.1 latitude sul e 39º26’39.2‖ longitude oeste de Greenwich), no 

município do Crato, Ceará, Brasil. 

Foram definidos cinco tratamentos que consistiram de: esterco de bovino (100%); 

capim-colonião (25%) + esterco de bovino (75%); capim-colonião (50%) + esterco de bovino 

(50%); capim-colonião (75%) + esterco de bovino (25%); capim-colonião (100%). Foram 

montadas leiras no formato trapezoidal com volume total de 100 dm³ e distância mínima de 1 

m, sendo monitorado diariamente a temperatura e umidade das mesmas e revolvidas uma vez 

a cada semana para promover a aeração e a umidade adequada com a utilização de água para 

manter entre 40 a 60%, entre 4 de março e 05 de maio de 2019 (60 dias), conforme Cotta et al. 

(2015). O capim-colonião foi cortado nas mediações do Departamento de Pesquisa, Extensão 

e Produção do IFCE – Campus Crato e triturado em forrageira mecânica e elétrica em 

tamanho aproximado de 4cm, para que assim o tamanho da partícula estivesse ideal à 

decomposição, uma vez que partículas muito pequenas se compactam excessivamente e 

partículas muito grandes diminuem a velocidade de transformação, porém esse tempo é 

determinado pela concentração de N da MO. (COTTA, 2015). 

O processo de produção do vermicomposto ocorreu entre os dias 13 de maio e 16 de 

julho de 2019 (60 dias). As unidades experimentais foram conduzidas em quadruplicatas em 

recipientes de plásticos (baldes/reator) adquiridos no comércio local, com capacidade para 10 

litros com drenos na parte inferior para facilitar o escoamento do chorume e abertos em cima 

para facilitar a oxigenação dos substratos.  

Estas foram montadas no Biotério de Vermicompostagem. Não foi utilizado cama ao 

fundo. Foi adicionado 4 litros (4 kg) de cinco proporções diferentes de material vegetal e 

esterco de bovino a cada um dos baldes/reatores referidos como CC24EB75, CC50EB50, 

CC75EB25, CC100 e EB100 (CC – capim-colonião, EB – esterco de bovino e as numerações 

se referem ao percentual de cada material utilizado para cada tratamento), nas mesmas foram 

inoculadas seis minhocas Eiseniafetida (Savigny 1826) cliteladas (aproximadamente 4,2 

gramas de minhocas). 
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A população de minhocas foi obtida por meio de contagem manual. Os indivíduos, 

depois de coletados e contados em cada unidade experimental, foram colocados em frascos 

com água limpa (250ml), onde permaneceram durante 24 horas para que todo o material 

presente em seu trato digestivo fosse excretado (GIRACCA, 2005). Posteriormente, foram 

retiradas da água, secas em papel toalha e pesadas para a obtenção da massa de minhocas 

frescas. Após a pesagem, as minhocas foram mantidas 72 horas em estufa a 60°C, enroladas 

com papel alumínio com perfurações, para a obtenção de peso constante. As amostras foram 

retiradas da estufa e pesadas para a obtenção da massa de minhocas secas. 

Para determinação do índice de multiplicação das minhocas, utilizou–se a fórmula IM 

= Pf / Pi, onde Pf = população final de minhocas e Pi = população inicial de minhocas, 

correspondente ao número de matrizes inoculadas e para a determinação do índice 

populacional das minhocas, utilizou-se a fórmula IP – Pi / Pf. 

O delineamento foi inteiramente ao acaso com cinco tratamentos e quatro repetições, 

envolvendo apenas um nível populacional de seis minhocas em cada um dos tratamentos 

propostos, totalizando em 20 unidades experimentais. Após 60 dias da instalação do 

experimento, foram avaliados o número de indivíduos jovens, adultos e casulos, a massa de 

minhocas frescas e secas e o índice de multiplicação das minhocas (população final / 

população inicial). 

Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância (ANOVA), onde o número 

de minhocas jovens, adultas e casulos, bem como a massa de minhocas frescas e secas foram 

transformados para raiz quadrada de x+0,5 e submetidos teste de médias pelo teste de Scott-

Knott (1974), a 5% de probabilidade, utilizando o programa estatístico SISVAR. 

 

3. Resultados/Discussões 

Com relação às minhocas adultas o teste de Scott-Knott apresentou uma diferença 

estatística entre o tratamento CC (100%) dos demais, enquanto os outros se assemelharam 

estatisticamente.  

No tratamento citado anteriormente com maior número de indivíduos jovens foi o que 

apresentou a menor quantidade de indivíduos adultos, isso pode ser resultante da maior 

mortalidade de adultas no processo de multiplicação das mesmas no espaço de tempo que foi 

utilizado (60 dias), além do quantitativo de substratos utilizados por unidade experimental. 

Porém, o maior número de organismos adultos foi apurado no tratamento 100% capim 

colonião, onde obteve-se uma média de 20 indivíduos. Esse dado pode ter relação direta com 
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o substrato utilizado, assegurando assim, que o processo de pré-compostagem foi eficiente 

para um material único.  

Isto também assegura o que Devi &Khwairakpam(2020) afirmam que as minhocas 

Vermelha da Califórnia (Eiseniafetida) se adaptam a uma gama de alimentos orgânicos, como 

também a variações ambientais abióticas, o que assegura que a taxa de crescimento mais 

rápida e a capacidade de reprodução dessa espécie tornam possível a sobrevivência em 

diversos substratos e condições climáticas. Jain &Kalamdhad (2019) afirmam que os agentes 

carbonáceos fornecem aeração e com isso há um aumento na taxa de degradação desses 

compostos e isso pode também coadunar com os resultados obtidos com a multiplicação de 

minhocas e sobrevivência no tratamento com 100% de capim-colonião, além disso, os sólidos 

orgânicos e voláteis são melhorados com a adição de agentes carbonáceos no sistema de 

compostagem, traduzindo em atributos de gestão sustentável de resíduos.  

Os dados sobre o número de minhocas jovens e adultas, número de casulos, índices 

populacional e de multiplicação, como também a biomassa de minhocas estão na Tabela 1. 

 

Tabela 3. Número de minhocas jovens e adultas, número de casulos, índice populacional e índice de 

multiplicação obtidos nos tratamentos com compostos à base de esterco de bovino (EB) e capim-colonião (CC) 

em diferentes proporções 

 

4. Considerações Finais 

O acréscimo de capim-colonião ao esterco de bovino favoreceu a multiplicação e o 

desenvolvimento da Eiseniafetida (Savigny 1826). A vermicompostagem é uma tecnologia 

eficaz para converter plantas espontâneas (erva-daninha) em um produto valioso para 

utilização em melhoramento estrutural do solo. O maior desenvolvimento de organismos 

jovens e a maior multiplicação das minhocas aconteceu no tratamento com 25% de capim-

Tratamento 

  Biomassa de minhocas (g) 

Nº de minhocas Nª de 

Casulos 
IP IM 

Frescas Secas 

Jovens Adultas Jovens Adultas Jovens Adultas 

1 - CC25EB75 247 a 5   b 23 a 0,02 b 41,75 a 1,78   a 1,47 a 0,24 a 0,08 a 

2 - CC50EB50 186 a 7   b 16 a 0,03 b 32,20 a 13,10 a 1,79 a 1,17 a 0,09 a 

3 - CC75EB25 75   a 9   b 20 a 0,09 a 13,92 a 13,03 a 5,14 a 0,69 a 0,26 a 

4 - CC100 184 a 20 a 19 a 0,04 b 33,97 a 6,69   a 8,50 a 0,63 a 0,59 a 

5 - EB100 204 a 6   b 11 a 0,02 b 34,92 a  5,76   a 1,64 a 0,42 a 0,14 a 

CV (%) =  0,46  0,78 0,66 0,54 0,42 14,55 16,26 16,27 18,43 

Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (1974), a 5% de 

probabilidade. (IM) Índice de multiplicação (População final / População inicial). (IP) Índice populacional 

(população inicial / população final). (CV) Coeficiente de variação. 
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colonião + 75% de esterco de bovino.No tratamento com 100% de capim colonião apresentou 

maior quantidade de indivíduos adultos em fase reprodutiva, sugerindo que o substrato 

favoreceu a formação do clitelo dentro dos 40 aos 60 dias confirmando outros autores. 
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Área Temática V: Meio Ambiente, Recursos Florestais e Recursos Pesqueiros 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

A questão ambiental configura-se como algo crescentemente envolvendo um conjunto 

de atores do universo educativo, potencializa o engajamento dos diversos sistemas de 

conhecimento, a capacitação de profissionais numa perspectiva interdisciplinar e de interesse 

social. O resumo busca compreender o currículo escolar da educação básica atrelada à prática 

do ensino da sustentabilidade, tendo em vista o mundo atual, e refletindo o mundo em que 

viveremos para uma boa formação cidadã.  

 

2. Metodologia 

 O presente trabalho foi desenvolvido a partir da revisão de artigos científicos publicas 

dos, da literatura existente acerca da temática educação ambiental, bem como das legislações 

educacionais brasileiras, contextualizando as recentes discussões acerca das profundas 

transformações vividas pela sociedade contemporânea. 

 

3. Resultados/Discussões 

Uma das funções da escola é a de ensinar e refletir as práticas sociais, e nesse contexto 

o mundo que tem sido marcado pela degradação permanente do meio ambiente e do seu 

ecossistema, no qual envolve uma necessária articulação com a produção de sentidos sobre a 

educação ambiental e para a sustentabilidade. A partir da necessidade de pensar a questão da 

sustentabilidade no meio escolar, o Ministério da Educação (MEC) recomenda que a escola 

estabeleça uma relação entre o currículo, à gestão e o espaço físico, visto que para ser 

considerada sustentável ela deve desenvolver uma proposta pedagógica na qual o 

aprendizado, o pensamento e a ação possibilitem construir o futuro com criatividade, 

inclusão, liberdade e respeito aos direitos humanos e as diferenças, assim também ter cuidado 

com os outros, com a natureza e com o ambiente de forma intencional adotando uma postura 

coerente em discurso e práticas.  

mailto:ccsimone@hotmail.com


 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

    ISBN: 978-65-87415-14-7              
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1943 

A escola como um espaço social e de aprendizado, contribui para a formação de 

cidadãos conscientes, críticos, responsáveis e atentos à relação homem-ambiente. Por se tratar 

de uma temática interdisciplinar, ela precisa ser desenvolvida de forma contínua, permanente, 

sistemática e transversal, contextualizando tais conteúdos com a realidade integral do mundo 

contemporâneo. A falta de conexão, entre as propostas curriculares educacionais e as políticas 

que envolvem a Educação Ambiental e Sustentável, pode ser encarada como um dos fatores 

que dificultam os resultados esperados em prol da exploração da dimensão ambiental nas 

práticas escolares. E nessa perspectiva, abrindo espaço para um novo currículo, baseado em 

novas metodologias fundamentado na cidadania e na sustentabilidade.  

De acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), Lei n° 

9.795/1999, a Educação Ambiental tem por objetivo formar o cidadão que se defronta com a 

problemática do meio ambiente, que sejam capazes de perceber pontos críticos, de pensar a 

coletividade, se posicionando frente aos desafios presentes nos locais em que vivem 

(BRASIL, 1999).   

 

4. Considerações Finais ou Conclusão 

Assim a questão ambiental pode formar para uma consciência cidadã, não apenas num 

papel chamado currículo, ou seja, não apenas na teoria, mas que ela seja capaz de promover 

em suas práticas dentro e fora da escola, que vislumbrem a sustentabilidade na vida de seus 

alunos, na construção de um muito mais justo para todos. 
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Área Temática V: Meio Ambiente, Recursos Florestais e Recursos Pesqueiros 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

A espécie conhecida com traíra Hopliasmalabaricus BLOCH, 1974, pertence a Classe 

Osteichthyes, Ordem Characiformes, a qual constitui uma das ordens de maior diversidade 

entre os peixes, englobando cerca de 1674 espécies divididas em 18 famílias e 270 gêneros 

(NELSON, 2006). É bem adaptada a ambientes lênticos, possui grande resistência, podendo 

sobreviver em locais pouco oxigenados e suportando grandes períodos de jejum, esse fato 

contribui significativamente para sua ampla dispersão e adaptação (AZEVEDO e GOMES, 

1943; BARBIERI, 1989).  

A sua classificação morfológica, é caracterizada por possuir corpo alongado e 

cilíndrico, cabeça alargada com boca ampla e ramo mandibular em evidência. Sua nadadeira 

caudal arrendada com pontos escuros, em ocasiões ordenados em faixas. Seu dorso e lateral 

do corpo, apresentam manchas escuras ou barras irregulares e três listras inconspícuas atrás 

dos olhos. Em vista dorsal, observa-se a mandíbula ultrapassando francamente a maxila 

superior, estando a boca fechada (AZEVEDO E GOMES, 1943; OLIVEIRA, 1994). 

H. malabaricus que é um peixe do tipo predador de topo de cadeia alimentar, 

Possuidor de hábitos bentônicos, com predominância e abundancia em ambientes dulcícolas 

na região do semiárido nordestino, sua importância economia é expressiva tanto na pesca 

como econômica, muito utilizado para a alimentação das comunidades pesqueiras. (ARAÚJO; 

PINHEIRO, 2008; PAVÃO; FARIAS FILHO, 2013). 

Esse estudo visa o aprofundamento sobre os aspectos biológicos e ecológicos daH. 

malabaricus que tem sido fonte de renda da comunidade, a fim de reunir informações para 

posteriores análises, consultas, a fim de sugerir medidas de manejo que assegurem a vida das 

espécies e a exploração lícita desse recurso. 
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2.Metodologia 

A local de estudo concentra-se na bacia do Rio Pericumã, área de transição entre a 

Amazônia e o nordeste brasileiro, nasce da Lagoa da Traíra no município de Pedro do Rosário 

e desagua na Bahia de Cumã, entre os municípios de Guimarães e Alcântara, localiza-se na 

região noroeste do Estado com uma bacia ocupando a área de 4.500 km² (IBGE, 1997). 

Caracterizada como campos alagados, que se originam pelo volume de chuvas e sua 

correlação com as estações climáticas. A Bacia do Rio Pericumã, possui relevância na 

produtividade pesqueira, sendo base da renda e sustento dos habitantes da região (COSTA – 

NETO, 2001). 

A amostragem ocorreu no período entre julho de 2018 a julho de 2019, com peixes 

oriundos da pesca artesanal. Os espécimes capturados foram levados ao laboratório, 

submetidos a balança para serem pesados, medidos e identificados com relação ao sexo e 

estágio de maturação. Para análises dos dados foi usada a ferramenta Excel, no cálculo da 

Frequência por Intervalo de Classes. O teste de Kruskal-Wallis foi utilizado para a variação de 

comprimento ao longo dos meses, o de Mann-Whitney para identificar quais meses variaram, 

ambas as análises foram realizadas nosoftware past 3.14. E o teste do qui-quadrado (χ
2
) para 

identificar a proporção sexual entre machos e fêmeas.  

3. Resultados/Discussões 

Durante o período entre julho de 2018 a julho de 2019 a amostragem fora de 542 

espécimes de H. malabaricus, sendo 223 fêmeas, 92 machos e 227 sem identificação quanto 

ao sexo. Os exemplares apresentaram amplitudes de comprimentos totais variando de 13,0 a 

28,8 cm, o comprimento total dos machos variou de 14,1 a 28,8 cm, já o comprimento médio 

foi de (17,76 cm ± 2,57 cm), o das de fêmeas variou de 13,0 a 28,8 cm, com comprimento 

médio de (17,91 cm ± 2,64 cm). Com peso total médio dos machos de (61,18 ± 31,24 g), e 

peso médio das fêmeas (61,46 ± 31,17 g). 

Observaram-sediferenças significativas, com a aplicação do teste de Kruskal-Wallisem 

relação ao comprimento entre os meses, (p<0,05). Com a aplicação do teste de Mann-

Whitney, para comparação pareada, notou-se que os espécimes capturados em agosto/18 

foram menores que os demais meses do ano,  As maiores taxas de comprimento (p<0,05) 

foram observadas nos meses de março, abril e julho de 2019,conforme ilustra a Figura 1. 

Período chuvoso segundo dados do INMET (2019), possivelmente pela disponibilidade de 

alimentos trazidos pela água e clima favorável. 
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Figura 1. Variação do comprimento total de Hopliasmalabaricus em relação ao período sazonal, para sexo 

agrupado na Bacia Hidrográfica do Rio Pericumã, Amazônia Maranhense. 

A amostragem foi enquadrada em oito classes de comprimentos, com intervalos de 2 

cm, e com amplitude de 15,8 cm para sexos agrupados, os indivíduos coletados com maior 

frequência encontram-se na classe 3 (17 Ⱶ 18,9 cm),com possíveis condições favoráveis a 

essa estatura, como estoque de alimento, falta de predação nessa estatura ou aparatos de pesca 

seletiva, provavelmente usado.Totalizando 117 indivíduos com 37,26% de frequência total, 

mostrado na Figura 2. 

 

Figura 2. Distribuição de frequência das classes de comprimento (cm) mensal deH. malabaricuscoletados na 

Bacia Hidrográfica do Rio Pericumã, Amazônia Maranhense. 

Considerando uma proporção esperada, segundo Vazzoler (1996)de 1:1entre machos e 

fêmeas, o teste do qui-quadrado (χ
2
) indicou diferenças significativas em todos os meses, 

exceto no mês de julho de 2019, onde as proporções se mantiveram de 1:1 (Tabela 1). Foi 

possível observar que as fêmeas foram predominantes em praticamente todos os meses de 
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coleta, com exceção de agosto de 2018, havendo predomínio dos machos.Resultados onde 

houve predomínio das fêmeas, também foram encontrados nos trabalhos de: Gurgel (2004) 

para Axtyanaxfasciatus; e Souza et al. (2007) para Stegastesfuscus. Segundo Munro (1976) 

apud Araújo e Gurgel (2002),  os desvios de proporção esperada 1:1, são consequências de 

taxas de crescimento diferenciada entre os sexos, podendo acarretar em capturas preferenciais, 

em maior escala de sexo em detrimento de outro, e essas diferenças significativas, pode estar 

associado às taxas de mortalidade, ou natalidade diferenciada, período reprodutivo, 

disponibilidade de alimentos, seletividade de aparelhos de pesca, atividade predatória e 

demais outros.  

Tabela 1. Número de exemplares e frequência percentual (%) mensal para machos e fêmeas de H. 

malabaricuscoletados na Bacia Hidrográfica do Rio Pericumã, Amazônia Maranhense, e os respectivos valores 

do teste χ
2
. *Significativo ao nível de 5% (χ

2
> 3,84). 

  Números  % 
Total F.E χ

2
 

Mês Fêmeas Machos  Fêmeas Machos  

jul/18 16 0 100,0% 0,0% 16 8 16,0* 

ago/18 32 39 45,1% 54,9% 71 35,5 0,7* 

dez/18 140 38 78,7% 21,3% 178 89 58,4* 

mar/19 5 0 100,0% 0,0% 5 2,5 5,0* 

abr/19 15 1 93,8% 6,3% 16 8 12,3* 

jul/19 15 13 53,6% 46,4% 28 14 0,1 

Total 223 91 71,0% 29,0% 314 157 55,5 

 

4. Conclusão 

Contatou-se que a espécie atinge maiores taxas de comprimento no período chuvoso, 

por uma provável disponibilidade de alimentos maior, estes podem ter sido carreados pela 

água, algo típico de campos inundáveis, além de clima favorável. A frequência de 

comprimento de classe mais observado foi (17 Ⱶ 18,9 cm), o que pode indicar pesca seletiva, 

uso de aparatos de pesca, (prováveis malhas menores em redes de pesca), que favoreceram a 

captura de indivíduos dessa estatura. A diferença na proporção sexual notada, com predomino 

de fêmeas, deve-se possivelmente à de taxas de crescimento diferenciada entre os sexos, o que 

pode acarretar em capturas preferenciais. 
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Área Temática V: Meio Ambiente, Recursos Florestais e Recursos Pesqueiros 

Modalidade: Resumo Expandido 

1. Introdução 

A relação peso-comprimento tem sido uma das maneiras práticas e rápida de descrever 

o tipo de crescimento, independentemente da idade do peixe, usualmente convertendo 

comprimento em peso, conhecendo o peso ou vice versa. (NOMURA, 1962), considerada 

uma das etapas para o estudar-se do fator de condição (K) (BRAGA, 1997), este usualmente 

torna-se parâmetro para estudos em estimativa populacionais (RICKER 1975).  

Segundo Vazzoler (1996), o fator de condição é de relevância na indicação das 

condições nutricionais ou gastos das reservas energéticas do indivíduo, podendo relacionar 

aos aspectos comportamentais e as condições ambientais que as espécies estão submetidas. É 

uma ferramenta que evidencia mudanças nas condições dos peixes no decorrer do ano de 

forma eficiente, o qual pode ser usado para indicar período reprodutivo, alterações na 

alimentação e acúmulo de gordura (GOMIERO e BRAGA, 2003). 

Dessa forma este estudo visa caracterizar relação peso-comprimento e fator de 

condição de Hopliasmalabaricus, peixe do tipo predador de topo de cadeia alimentar, 

possuidor de hábitos bentônicos, com predominância e abundancia em ambientes dulcícolas 

na região do semiárido nordestino, com importância economia expressiva na pesca, e na 

econômica, (ARAÚJO; PINHEIRO, 2008; PAVÃO e FARIAS FILHO, 2013). 

 

2. Metodologia 

A local de estudo concentra-se no Rio Pericumã, área de transição entre a Amazônia e 

o nordeste brasileiro, nasce da Lagoa da Traíra no município de Pedro do Rosário e desagua 

na Bahia de Cumã, entre os municípios de Guimarães e Alcântara, localiza-se na região 

noroeste do Estado com uma bacia ocupando a área de 4.500 km² (IBGE, 1997). 
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Caracterizada como campos alagados, que se originam pelo volume de chuvas e sua 

correlação com as estações climáticas, o que é característico da região, pois no primeiro 

semestre há um índice mais elevado de precipitação enquanto que no segundo semestre o 

índice é menor, sendo que ao final inicia-se novamente o período chuvoso. A Bacia do Rio 

Pericumã, possui relevância na produtividade pesqueira, sendo base da renda e sustento dos 

habitantes da região (COSTA – NETO, 2001). 

A amostragem ocorreu no período entre julho de 2018 a julho de 2019, com peixes 

oriundos da pesca artesanal, estes foram levados a laboratório, submetidos a balança para 

serem pesados, medidos e identificados com relação ao sexo e estágio de maturação. Para 

análises dos dados foi usado o excel, na relação peso-comprimento. O software past 3.14 para 

as análises estatísticas, o teste de Levene para identificar variâncias homogêneas (p>0,05), e o 

teste estatístico paramétrico de Tukey para calcular o fator de condição (K). 

3. Resultados/Discussões 

A análise da relação peso-comprimento (Wt-Lt), foi determinada para sexos 

separados, conforme mostram as Figuras 1 e 2, representam as relações peso-comprimento 

para fêmeas e para machos, respectivamente,com suas equivalentes equações e coeficientes de 

determinação. A relação peso-comprimento para a espécie apresentou os valores de b (tipos 

de crescimento dos peixes) igual a 2,89 para fêmeas indicando crescimento alométrico 

negativo, e 2,94 para machos indicando crescimento isométrico, para confirmação do tipo de 

crescimento foi utilizado o ―teste t‖ para definição dos tipos de crescimento‖ (ZAR, 

2010).Nessa análise os resultados obtidos diferiram entre os sexos, as fêmeas apresentaram 

crescimento alométrico negativo, definido de acordo com Orsi, Shibattae Silva-Souza (2002) 

como maior ganho de crescimento ao invés de peso, já os machos apresentaram crescimento 

isométrico, segundo os mesmo autores, têm proporção de crescimento e peso constantes, 

iguais. Para as diferenças encontradas com relação ao tipo de crescimento identificado por 

Hopliasmalabaricus entre os sexos, Vazzoler (1996) sugere que pode estar associado ao 

tamanho e maturação das gônadas, possível reserva direcionada a elas invés do crescimento, 

além das alterações ambientais e ações antrópicas, estas podem promover mudanças nos 

padrões da população e nos padrões reprodutivos. 
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Figura 1. Relação peso-comprimento de Fêmeas de H. malabaricus coletados na Bacia Hidrográfica do Rio 

Pericumã, Nordeste Brasileiro, entre julho de 2018 a julho de 2019, com curva potencial e linear com suas 

respectivas equações. 

 
Figura 2. Relação peso-comprimento de Machos de H. malabaricuscoletados na Bacia Hidrográfica do Rio 

Pericumã, Nordeste Brasileiro, entre julho de 2018 a julho de 2019, com curva potencial e linear com suas 

respectivas equações. 

O fator de condição (K), considerado grau de bem estar, indicaram diferenças 

significativas em teste a posteriori no fator de condição alométrico, entre os meses (p<0.05), a 

princípio o teste de Levene foi aplicado e apontou variâncias homogêneas (p>0,05), permitiu 

a aplicação da ANOVA, teste estatístico paramétrico para calcular o fator de condição (K), 

então o teste de Tukey indicou que o mês de março de 2019, período chuvoso, apresentou 

diferenças significativas em relação a julho de 2018 e julho de 2019, (Figura 3) transição do 

período chuvoso para o período de estiagem época em que o fator de condição demonstrou-se 

em alta, indicando o que ele aproveita de recursos disponíveis, evidenciando período de 

acúmulo de reserva do peixe, podendo ser usado também para identificar o período 

reprodutivo, uma vez que sua intensidade alimentar nesse período pode diminuir ou até 
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mesmo cessar, fazendo com que o fator de condição se mostre com valores inferiores 

(BARBIERI, et al., 1996). Diante disso a redução na condição fisiológica nos meses de março 

e possivelmente em quase todo período chuvoso, pois tivemos amostras em somente dois 

meses desse período, podem estar associados ao período reprodutivo de H.malabaricus, no 

ambiente estudado. Essa associação do desenvolvimento gonadal e fator de condição foi 

observado por Araújo, et al (2003), o qual verificou que esse padrão resulta em um desvio dos 

custos energéticos para a reprodução. 

 

Figura 3.Variação do fator de condição (K) para ambos os sexosde H. malabaricus coletadosna Bacia 

Hidrográfica do Rio Pericumã, Nordeste Brasileiro, entre julho de 2018 a julho de 2019. 

 

4. Conclusão 

Perante isso podemos evidenciar que os padrões deHopliasmalabaricusrelativos ao 

tipo de crescimento diferem para os sexos, as fêmeas obtiveram padrão de crescimento menor 

que dos machos, sugerindo interferência das ações e alterações ambientais. O fator de 

condição indicou um menor acúmulo de gordura no período chuvoso, com um provável 

desvio de reservas energéticas direcionadas às gônadas, isso também poderia explicar o 

padrão de crescimento menor nas fêmeas, que provavelmente desprenderam mais energia no 

período reprodutivo que os machos. Tudo isso corrobora a importância de estudos realizados 

desta natureza, afim de compreender comportamentos das populações de importância 

econômica, ecológica e social como H.malabaricus, com inexistência de estudos na região, 

que é de significância para embasamento de manejos e conservação da espécie na região. 
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Área Temática V: Meio Ambiente, Recursos Florestais e Recursos Pesqueiros 
Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

Atualmente em todo o mundo são mais de 3 bilhões de pessoas que dependem da 

lenha para desenvolver as atividades domésticas, principalmente a cocção de alimentos 

(GIODA, 2019b). No Brasil cerca de 33 milhões de indivíduos utilizam lenha para cocção, 

sendo 605 kg o consumo anual per capita.  Todos os dias o bioma Caatinga tem sua 

vegetação suprimida com a finalidade de servir como aporte energético para cocção de 

alimentos. Este volume de retirada diária de lenha não permite a recuperação natural deste 

bioma expondo-o a processos degradantes, tais como: erosão, perda de nutrientes do solo, 

redução da biodiversidade, escassez hídrica, alterações do microclima e até ao processo de 

desertificação. Além dos impactos ao ecossistema natural, são observados também impactos 

sociais e econômicos, como problemas respiratórios nas pessoas que queimam a lenha para 

cozinhar e serviços ambientais que deixam de ocorrer como a captura de CO2, 

respectivamente.    

Este trabalho não tem o propósito de recomendar a não utilização da lenha para o 

preparo de alimentos pois entende-se que: a matriz energética deve ser diversificada, a lenha é 

uma fonte de energia renovável e, se explorada em um sistema de manejo sustentável, possui 
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efeitos negativos de baixa magnitude. Portanto este trabalho tem o objetivo de realizar um 

ensaio teórico sobre os impactos ambientais, sociais e econômicos que ocorrem em virtude do 

uso exagerado e ilegal da lenha no semiárido nordestino para fins de cocção de alimentos e o 

quanto esta ação diverge de um desenvolvimento sustentável.  

2. Metodologia 

Neste trabalho foi utilizada como metodologia a pesquisa de trabalhos científicos 

publicados utilizando diferentes bases de dados, tais como: Web of Science, Google Scholar e 

Science Direct. Foram utilizadas palavras-chave em português e inglês para obtenção de 

trabalhos nacionais e internacionais. Dentre as palavras-chave estão: lenha, cocção, Caatinga, 

sertão, seminário nordestino, desmatamento, desertificação, impactos 

ambientais/sociais/econômicos, manejo sustentável. Através desta pesquisa foram 

selecionados os trabalhos mais relevantes. Os resultados desta pesquisa serão apresentados 

nos seguintes tópicos: impactos sobre o ecossistema; impactos sociais; e impactos 

econômicos. 

3. Resultados/Discussões 

Os resultados obtidos nesta revisão apontam diversos impactos referentes à extração 

irregular da lenha no semiárido nordestino. São impactos que afetam diretamente o 

ecossistema do bioma Caatinga, a saúde dos humanos e a economia local. Estes impactos 

estão listados a seguir: 

3.1 Impactos sobre o ecossistema  

O bioma Caatinga já foi reduzido em mais de 50% devido exploração ilegal e 

exagerada das espécies arbóreas nativas e também pela supressão da mata para pastagens e 

agricultura. (GIODA, 2019a). Desde o ano 2000 com a exploração descontrolada da Caatinga, 

foram observadas perdas irreversíveis da biodiversidade, perda de fertilidade do solo, erosão, 

alteração do regime das chuvas, piora na qualidade da água e processos de desertificação 

(MAIA, 2017; GIODA, 2019a). 

Em média, no sertão nordestino, uma residência utiliza 78 m³ de lenha em um ano. 

Porém, neste mesmo período, a Caatinga recompõe 5 m³ por hectare (MAIA, 2017). 

Considerando que cerca de 50% das propriedades rurais no Nordeste possuem menos de 10 

hectares de área, fica evidente que as famílias precisam comprar e/ou explorar lenha em 
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outras áreas, inclusive em unidades de conservação. Menos de 1% da Caatinga encontra-se 

protegida em áreas de conservação (MAIA, 2017) 

Segundo RAMOS (2008), REGUEIRA (2010) e SILVA (2017) as espécies mais 

exploradas para obtenção de lenha no bioma Caatinga são: o angico (Anadenanthera 

macrocarpa), o angico de bezerro (Piptadenia obliqua (Pres.) Macbr.), a catingueira rasteira 

(Caesalpinia microphyla), o sete-cascas (Tabebuia spongiosa), a aroeira (Myracrodruon 

urundeuva Engl.), a baraúna (Schinopsis brasiliensis Engl.), a jurema preta (Mimosa 

tenuiflora (Willd.) Poiret), pau d’arco (Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl.), a 

catingueira verdadeira rasteira (Caesalpinia pyramidalis Tul.), o sabiá (Mimosa 

caesalpiniifolia Benth.), a umburana (Commiphora leptophloeos Engl.) e a quixabeira 

(Sideroxylon obtusifolium). Estudos mostraram que 97% das espécies utilizadas como 

consumo energético no Nordeste são provenientes da mata nativa (GIODA, 2019a) 

 

3.2 Impactos sociais 

De forma geral a coleta da lenha ocorre de 1 a 3 vezes por semana e é realizada pelas 

mulheres e crianças em um raio de 500 a 1000 m de distância da residência. Infelizmente esta 

atividade os expõe a riscos de acidentes e violência, problemas na coluna. As crianças 

reduzem o tempo de estudo e a frequência escolar. A coleta ocorre em maior frequência no 

período de seca expondo os coletores e coletoras à radiação solar excessiva (RAMOS, 2012). 

Considerando que em geral os fogões a lenha são ineficientes e ficam no interior das casas, a 

combustão incompleta produz a emissão gases tóxicos para a saúde humana sendo comparado 

a viver em um grande centro urbano ou até a fumar vários cigarros por dia e, 

consequentemente, leva a óbito milhões de pessoas todos os anos. Foi observado que o uso da 

lenha acompanha a evolução da humanidade desde o início e que também está relacionado a 

aspectos culturais devido o sabor que proporciona ao alimento e também a aspectos religiosos 

(GIODA, 2019a). 

 

3.3 Impactos econômicos  

 

A escolha do combustível para preparar alimentos varia de acordo com a região e com 

a renda familiar. De forma geral o uso da lenha está atrelado à baixa renda (GIODA, 2019a). 

As consequências do desmatamento são diversas e prejudiciais às famílias que dependem da 

terra para sobreviver, como é o caso das famílias agricultoras do semiárido. A vegetação de 

forma geral possui várias atribuições importantes e a vegetação da Caatinga pode ser 
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proporcionalmente mais eficiente que as florestas úmidas no processo de captação e absorção 

do gás carbônico presente na atmosfera (MAIA, 2017). 

As espécies vegetais da Caatinga são produtoras de cera, óleos e taninos, forrageiras, 

frutíferas, apícolas, ornamentais, produtoras de fibras, medicinais e madeireiras, além de 

matérias primas para indústria química, alimentar, cosmética e farmacêutica, incluindo plantas 

produtoras de óleos essenciais. Dentre as plantas de maior valor socioeconômico, as lenhosas, 

por serem caducifólias no período seco, adicionam ao solo cerca de quatro toneladas de 

matéria seca em folhas e galhos, contribuindo com a reciclagem de nutrientes; participando da 

dieta de bovinos, caprinos e ovinos (MAIA, 2017). 

Os fogões a lenha utilizados para a cocção, na sua maioria, possuem baixa eficiência. 

A eficiência energética apresentada por fogões à lenha convencional, geralmente é menor que 

10% gerando maior demanda por lenha. As despesas para cocção podem chegar a 8% da 

renda familiar. A falta de critérios técnicos na exploração da lenha, o desmatamento ilegal, o 

monitoramento insuficiente, a falta de fiscalização e a corrupção têm acelerado a destruição 

das florestas, do solo e dos ecossistemas (GIODA, 2019a). 

 

4. Considerações Finais 

A utilização da lenha como combustível remete aos nossos ancestrais e atualmente é 

utilizado também por motivações religiosas e por proporcionar sabor diferenciado ao 

alimento, porém este estudo mostrou que a exploração irregular da lenha vem gerando severos 

impactos ao bioma Caatinga produzindo efeitos negativos para o ecossistema e colocando este 

bioma em risco, inclusive o da desertificação. Foram apresentados os impactos que a coleta da 

lenha e sua queima produzem na saúde humana e o que os mais afetados são as mulheres e 

crianças. Também foram apresentados dados sobre a importância da Caatinga em pé através 

dos diversos produtos oriundos de sua rica biodiversidade para o desenvolvimento sustentável 

do semiárido nordestino. 
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Área Temática V: Meio Ambiente, Recursos Florestais e Recursos Pesqueiros. 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

A floresta Amazônica sofre diversos impactos antrópicos que podem aumentar no 

futuro, como a construção de barragens, alteração de habitats para a agricultura e criação de 

gado, poluição da água devido às cidades, agricultura e mineração (Fearnside, 2008; Keppeler 

et al. 2008; Winemiller et al., 2016). Uma das formas de conservar a floresta e seus recursos 

naturais é com a criação de unidades de conservação (UCs), com seu principal foco na fauna e 

na flora terrestre (Peres & Zimmerman, 2001). Tendo isso em vista, a Amazônia é o bioma 

mais protegido do Brasil, com aproximadamente 2,2 quilômetros quadrados dentro de áreas 

de proteção. Dessa área, cerca de 66% é destinada ao uso sustentável (Veríssimo et al., 2011), 

sendo majoritariamente áreas de reservas extrativistas.   

As reservas extrativistas são áreas utilizadas por populações tradicionais cuja 

subsistência depende e baseia-se no extrativismo, sendo complementada pela agricultura e 

pecuária de pequena escala (Lopes, Silvano, & Begossi, 2011). Essas UCs são importantes 

também para os ecossistemas aquáticos, conforme evidências das áreas protegidas marinhas 

(Gell & Roberts, 2003).A biomassa e a densidade dos peixes são geralmente maiores dentro 

das reservas do que fora delas. (Halpern, 2003). 

Os ecossistemas de água doce sofrem grandes impactos e pressões antrópicas, que 

acabam se refletindo sobre a pesca, realizada majoritariamente em pequena escala (Bayley & 

Petrere Jr., 1989). A pesca artesanal agrega quase 90% do total de pescadores do mundo, o 

que mostra a importância econômica, cultural e socioambiental dessa atividade (Béné et al., 

2009; Fluet-Chouinard, Funge-Smith and McIntyre, 2018).  
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Um importante indicador para a pesca artesanal é o tamanho do peixe capturado, 

através do qual podemos inferir diversas informações sobre a sustentabilidade da pesca e o 

ecossistema (Silvano et al. 2017). A realização desse trabalho acrescentará mais 

conhecimentos sobre o tamanho dos peixes capturados na bacia amazônica e a sua 

importância como recurso pesqueiro. Entender como funciona a pesca de peixes que possuam 

um tamanho mais elevado pode ser uma informação crucial para o manejo e conservação 

desses peixes e para a sobrevivência de pescadores ribeirinhos que dependem da pesca como 

fonte de subsistência. 

O objetivo desse estudo é analisar a influência das reservas extrativistas no tamanho 

de peixes capturados em dois rios da Amazônia Brasileira (Tapajós e Negro). Como objetivos 

específicos, esse trabalho pretende [1] analisar os tamanhos dos principais peixes capturados, 

logo, mais importantes para a pesca artesanal no rio Tapajós e Negro, [2] comparar o tamanho 

de peixes capturados através da pesca artesanal realizada em áreas de proteção ambiental – 

reservas extrativistas que permitem a utilização de recursos naturais -, e em áreas que não 

pertencem a essas reservas,. A nossa hipótese é de que peixes capturados dentro de reservas 

extrativistas tenham um tamanho maior do que peixes capturado fora dessas áreas. 

2. Metodologia 

O estudo foi realizado com pescadores no rio Tapajós (baixo Tapajós) e no rio Negro 

(incluindo o rio Unini, afluente do rio Negro), ambos tributários do rio Amazonas.Nesse 

trabalho iremos comparar e estudar características de reservas extrativistas e áreas sem 

proteção ambiental de ambos os rios. O rio Tapajós possui duas áreas protegidas: a Floresta 

Nacional do Tapajós, criada em 1974 e a Reserva Extrativista do Tapajós-Arapiuns, criada em 

1998. Já o rio Negro possui três áreas protegidas: a Reserva Extrativista do rio Unini, fundada 

em 2006, a Reserva Extrativista do rio Jaú, fundada em 1998 e o Parque Nacional do Jaú, 

criado em 1980.Foram estudadas 8 comunidades de pescadores em cada rio, sendo 4 

comunidades = dentro e 4 fora de reservas extrativistas – RESEX Tapajós-Arapiuns, no rio 

Tapajós, e a RESEX do Unini, no rio Unini, tributário do rio Negro. 

A coleta de dados aconteceu de junho de 2016 a maio de 2017, nos rios Tapajós e rio 

Negro. Esses dados provêm de desembarques registrados pelos próprios pescadores 

ribeirinhos, que participaram do estudo foram voluntários e aceitaram a medir e pesar os 

peixes pescados (Silvano e Hallwass 2020). Para isso, cada pescador recebeu um conjunto de 

materiais para que pudessem realizar a medição – trena, pesola, relógio, caneta -, além de um 
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treinamento para que pudessem preencher corretamente as fichas de desembarque durante as 

cinco primeiras pescarias de cada mês. Essas fichas foram formuladas para fornecer diversos 

dados, incluindo a identificação através de nome popular (espécie ou grupo de espécies) e o 

tamanho mínimo e máximo dos peixes capturados.Foram registrados e analisados 3944 

desembarques. Destes, 1493 foram coletados no rio Negro e 2267 no rio Tapajós. Houve um 

total de 184 desembarques descartados do número total devido à insuficiência de dados 

relacionados ao tamanho do pescado. A média do tamanho dos peixes capturados foi 

comparada dentro e fora das RESEX através do teste t. No caso de apenas um indivíduo de 

uma determinada espécie ter sido pescado, o tamanho registrado (máximo ou mínimo) foi 

inserido na análise. 

 

3. Resultados e Discussão 

Para esse estudo foram analisados os peixes aracu (Schizodon spp. e Leporinus spp., n 

= 419), jaraqui (Semaprochilodusspp., n = 439), pacu (Myloplusrubripinnis, n = 607), pescada 

(Plagioscionsquamosissimus, n = 517) e tucunaré (Cichla spp. , n = 847). Essas espécies 

foram escolhidas devido a serem as mais importantes para os pescadores artesanais – 

principalmente na alimentação e na venda, além de serem mais capturadas nos desembarques.  

As análises indicaram diferentes tendências para os dois rios. Quando analisamos a 

média do tamanho máximo para todas as espécies em conjuntonos dois rios, obtemos que 

tanto no rio Negro quanto no rio Tapajós o tamanho médio foi maior fora das RESEX (no rio 

Negro temos 29,47cm ±12,59cm fora e 28,33cm ±12,57cm dentro enquanto que no rio 

Tapajós observamos 28,82cm ± 11,39cm fora da RESEX e 27,84cm ± 11,20cm dentro da 

RESEX). Com isso podemos inferir que os peixes maiores estão sendo pescados fora das 

reservas extrativistas, em áreas não protegidas, discordando da hipótese inicial. 

Apesar da média total apresentar esse padrão, é necessária uma análise mais focada 

nas espécies, pois fora das RESEX à pesca comercial ocorre com uma maior frequência, 

estimulando os pescadores a pescar peixes maiores que possuem um maior valor 

comercial.Nota-se também que grande parte da pesca realizada nas comunidades presentes 

nas RESEX utiliza o peixe para própria subsistência, não se importando tanto com o tamanho 

do pescado, visto que não o utilizam para o comércio.  
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Dessa forma, foi necessária uma comparação entre peixes de mesma espécie ou 

gênero, pois muitas vezes os pescadores acabam por agrupar os peixes de diferentes espécies 

com o mesmo nome popular. No rio Negro, a média do tamanho máximo foi maior dentro da 

RESEX do que forapara os Aracus (23,13cm fora e 25,14cm dentro, p-valor < 0,05),jaraqui 

(22,05cm e 27,13cm, p-valor < 0,05) e pacu (18,69cm e 21,53cm, p-valor < 0,05), sendo que 

o tamanho não diferiupara a pescada (27,83cm e 32,59 cm, p-valor = 0,3) e nem para o 

tucunaré (40,12cm e 41,79cm, p-valor = 0,27). Já no rio Tapajós o Jaraqui não diferiu de 

tamanho dentro e fora da RESEX (24,12cm e 22,61cm, p-valor = 0,6). As outras espécies 

estudadas apresentam um tamanho menor dentro da RESEX do que fora: aracu (26,14cm e 

24cm, p-valor < 0,05),  pacu (17,1cm e 14,86cm, p-valor < 0,05), pescada (31,14cm e 

25,76cm, p-valor < 0,05) e tucunaré (40,56cm e 37,19cm, p-valor < 0,05). Logo, a partir dessa 

comparação, podemos ver que a hipótese inicial é confirmada para a maioria das espécies do 

rio Negro e refutada para a maioria das espécies do rio Tapajós. 

Quando analisamos espécie a espécie podemos ver que as reservas extrativistas 

auxiliam na pesca de indivíduos maiores em determinados lugares, como é o caso da RESEX 

do Unini. Visto isso, no rio Negro, a RESEX geralmente contribui na preservação de peixes 

maiores para a pesca. Todavia, no rio Tapajós, os peixes maiores fora da RESEX podem 

indicar uma pressão pesqueira dentro da reserva, principalmente por pescadores de fora dessas 

comunidades. Sabe-se que há um grande problema no rio Tapajós vinculado aos barcos 

geleiros, que são embarcações que realizam a pesca irregular ao longo de todo o rio. Outro 

fator que pôde diminuir o tamanho dos peixes na RESEX Tapajós-Arapiuns é a proximidade 

de algumas comunidades da cidade de Santarém (Keppeler et. al., 2018).  

 

4. Considerações Finais 

Esse tipo de pesquisa é importante para mostrar o quanto as reservas extrativistas 

afetam as comunidades que utilizam a pesca tradicional como um meio de subsistência no 

interior da floresta amazônica. 
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1. INTRODUÇÃO  

No Brasil, a captura do Caranguejo-uçá é considerada uma das atividades mais antigas 

de extrativismo nos manguezais, e muitas comunidades tradicionais ainda sobrevivem dessa 

prática (GEO BRASIL, 2002). 

A pesca extrativista do caranguejo representa significativa importância 

socioeconômica para as comunidades costeiras, localizadas em áreas de mangues, onde as 

famílias são envolvidas desde a coleta, passando pelo beneficiamento, transporte até a 

comercialização do recurso, sendo assim uma garantia de fonte principal de renda (BORCEM, 

et al., 2012). 

De acordo com CORDOVIL et. al., 2015, o caranguejo-uçá, Ucides cordatus 

(Linnaeus, 1763), é uma espécie típica do ecossistema manguezal, desempenhando 

importante papel ecológico na cadeia alimentar, na oxigenação e drenagem do sedimento e 

nos ciclos biogeoquímicos de diferentes elementos. 

No Estado do Pará os manguezais têm uma grande representatividade no que tange os 

aspectos sociais das comunidades litorâneas amazônicas, principalmente por meio do 

extrativismo do caranguejo uçá), (MACHADO, 2007; OLIVEIRA; MANESCHY, 2014). 

Esta é uma das espécies mais exploradas do ecossistema manguezal, bem como uma das mais 

consumidas pelas comunidades locais (OLMOS; SILVA, 2003).  

No município de Colares, existe uma extensa área de manguezal (SOUZA FILHO, 

2005), onde se encontram populações tradicionais, como a comunidade do cacau e terra 
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amarela, que desenvolvem a extração e comercialização do caranguejo-uçá (CARVALHO, 

2013).  

Considerando o contexto da importância social, econômica e ecológica desses 

ecossistemas, a presente pesquisa teve por finalidade desenvolver um breve diagnóstico 

relacionado aos aspectos sociais dos catadores de caranguejo que residem nas comunidades 

do Ari, Cacau e na cidade. A realização de estudo socioeconômico do extrativismo do 

caranguejo, bem como outras pesquisas relacionadas, são ações importantes e necessárias para 

compreender o sistema socioecologico e as condições de vida desses atores sociais, além de 

subsidiar informações que serviram para implementar políticas publicas destinadas a melhoria 

da qualidade de vida desses profissionais.  

 

2. MATERIAL E MÉTODO 

A área de estudo compreendeu as comunidades de Cacau, Ariri e a cidade no 

município de Colares, que integra a microrregião do salgado Paraense. Seus territórios 

limitam-se ao Norte com a baía do Marajó e o município de Vigia; ao Sul com o município de 

Santo Antônio do Tauá; e a Leste, também, com o município de Vigia (SILVA, et.al., 2001). 

A umidade relativa do ar é em média de 82% anual, com regime pluviométrico caracterizado 

por duas estações bem distintas: uma de muitas chuvas (dezembro a julho) e outras, de poucas 

chuvas (agosto a novembro) (SILVA, op.cit.). 

Na composição florística predomina a mata secundaria, e na região litorânea existe 

uma exuberante floresta de mangue, homogeneamente representadas pelas espécies 

Rhizophora mangle, Avicennia germinas e Laguncularia racemosa, típicas desses ambientes 

(ALMEIDA, 1996). 

O estudo foi desenvolvido por meio de pesquisas de campo, utilizando questionários 

semiabertos, direcionados as catadores de caranguejo, visando diagnosticar a situação 

socioeconômica das famílias que dependem deste recurso para sobrevivência ou como 

complemento de renda. Além disso, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o tema 

a ser explorado e discutido..  

O roteiro de entrevista foi composto por perguntas relacionadas com a caracterização 

do extrativista e de sua família, composição da renda e aspectos da coleta, , dentre outros 

aspectos socioeconômicos. As entrevistas foram realizadas entre junho de 2018 e fevereiro de 

2020. 
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A análise dos dados foi realizada a partir de estatística descritiva, por meio do Software 

Excel 2010. Outras informações adicionais foram analisadas qualitativamente, sendo 

discutidas de forma textual. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram realizadas 18 entrevistados e cada coletor que participou da pesquisa pertencia 

a uma família diferente. A idade dos coletores de caranguejeiro variou entre 18 a 58 anos, 

sendo a média de 37,5 anos, o que caracteriza a população de coletores de caranguejeiros 

jovens (Tabela 1). Em pesquisas desenvolvidas em outros municípios do nordeste paraense 

constataram-se maiores médias de idade entre esses catadores. Freitas (2008) destacou a 

média de idade dos coletores de 40,2 anos, segundo a autora, os jovens estão seguindo outras 

profissões, sendo poucos os que seguem o trabalho no mangue.  

Resultados parecidos foram descritos por Borcemet.al. (2011) no município de 

Marapanim, que registrou média de idade de 42 anos e também atentou para a questão de que 

os mais Jovens se direcionam para outros postos de trabalho. Em São Caetano de Odivelas, 

Almeida(2012), encontrou uma amplitude de idade similar ao presente estudo, com uma 

variação de 15 a 55 anos.  

Ainda de acordo com a Tabela 1, nota-se que as famílias dos coletores de caranguejo 

são compostas por uma média de 5,4 indivíduos. Tais informações estão bem próximas da 

pesquisa desenvolvida por Carvalho (2014) nas comunidades de Cacau e Terra Amarela, 

Colares-Pa, onde foi registrada uma média de 4,9 indivíduos por família. 

Tabela 1. Analise da estatística descritiva relacionada á idade e ao número de indivíduos por família, dos 

caranguejeiros do município de Colares-PA. 

 

Média 

Aritmética 

Tamanho 

da 

amostra 

Máximo Mínimo  
Desvio 

Padrão 
Variância 

IDADE 37,5 18 58 18 11 132 

N INDIVIDUOS 

POR FAMILIA 5,44 18 15 3 3 10 

 

Com relação ao nível de escolaridade, a maioria dos catadores (61%) não concluiu o 

nível fundamental, que configura num problema social da categoria. Sendo apenas 6% que 

concluíram o ensino médio (Figura 1).  Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE referentes ao período do estudo apresentam a média de analfabetismo de 

10% no Brasil. Na Região Norte os índices de analfabetismo alcançam 10,9% (IBGE, 2008). 
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Diante desses resultados, identificou-se que a baixa escolaridade dos catadores de caranguejo 

nos manguezais do município de Colares encontra-se próximo a média nacional e da região 

norte. Borcem et.al. (2011), realizando estudos no nordeste paraense, observou que o nível 

baixo de escolaridade dos pescadores, de uma forma geral, se justifica pelo tempo dedicado as 

atividades pesqueiras, dinâmica da pesca e o grande esforço físico por esses trabalhadores, o 

que os desmotivam a dar continuidade a escola. 

.  

Figura 1. Escolaridade dos coletores de caranguejo-uçá no município de Colares-Pa. 

A renda mensal dos coletores de caranguejo, foi declarada menor que 1 salário mínimo 

(Figura 2) durante o período de pesquisa. Porém contrapondo tais informações com os 

resultados apresentados por Cordovil (2008) em que a maioria dos catadores sobreviviam com 

salários entre 1 e 2 salários mínimos no município de São João de Pirabas, foi possível 

observar a baixa rentabilidade dos catadores de caranguejo de Colares. Tal fato pode estar 

relacionado com outras atividades econômicas complementares, além do mangue, tais como: 

pesca e agricultura, citadas pelos entrevistados e que contribui com a renda mensal das 

famílias. Vale ressaltar que, a maioria, também, é beneficiária do Programa Federal Bolsa 

Família. 

 Com relação à participação dos catadores de caranguejo em organização sociais que 

os representam, foi observado que dos entrevistados, 67% não estão vinculados à colônia de 

pescadores e nem a outro tipo de associação, resultando em apenas 33% na participação. O 

fato destes profissionais não estarem vinculados a um sistema de organização social de classe, 

pode influenciar na implementação de políticas públicas para a categoria de pescadores de 

caranguejo para o município de Colares. 
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Figura 2. Distribuição de renda entre os coletores de caranguejo no município de Colares-Pa. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesca do caranguejo nas comunidades estudadas representa uma das principais 

atividades econômicas. O estudo socioeconômico é de extrema importância, principalmente 

no que diz respeito à comunidade quilombola Cacau. Essas informações podem subsidiar 

futuros planos de manejo para recurso caranguejo, bem como para todo o ecossistema de 

manguezal, além de fortalecer o elo da comercialização da cadeia produtiva do caranguejo-

uçá para a localidade. 

 A organização social dos catadores de caranguejo ainda é considerada fragilizada, 

pois não trabalham de forma organizada por meio de cooperativas, as quais subsidiariam na  

articulação e mobilização da categoria. Por tanto, existe a necessidade desse fortalecimento, 

para que se possam buscar objetivos comuns, melhorando a qualidade de vida e valorização 

dos conhecimentos tradicionais do trabalho extrativista. 
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Área Temática V: Meio Ambiente, Recursos Florestais e Recursos Pesqueiros 
Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

 Seguido do aumento na produção de alimentos, há também um aumento significativo 

da produção de resíduos, que durante um longo período tornou-se um problema a ser 

resolvido. Estima-se atualmente que, mais de 70% do total de peixes capturados são 

processados, produzindo uma quantidade significativa de sólidos, resíduos e subprodutos que 

representam, seguidamente, mais de 50% do peso total do peixe (SHAHIDI, 2007). 

No ano 2018 a pesca global alcançou o nível mais alto registrado nesse período, 

chegando a 96,4 milhões de toneladas, um aumento de 5,4% em relação a 2017.  A principal 

responsável por esse aumento foi a pesca marinha, que passou de 81,2 milhões de toneladas 

em 2017 para 84,4 milhões em 2018 (FAO, 2020). 

Um método que se mostra bastante viável para o aproveitamento e que agrega valor a 

estes resíduos é a hidrólise enzimática, um processo em que é possível modificar as 

propriedades físico-químicas e biológicas das proteínas sem alterar seu valor nutritivo, 

substituindo o descarte deste coproduto (GIONGO, 2006).  

Sendo assim, esse estudo teve como objetivo desenvolver e avaliar o grau de hidrólise 

de hidrolisado proteico de pescado a partir do processo de hidrólise enzimática dos 

coprodutos de beneficiamento de Thunnus albacares 
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2. Metodologia 

A matéria-prima utilizada para as formulações de hidrolisado foram obtidas através de 

doação de coprodutos (vísceras) de Thunnus albacares pela empresa Estrela do Mar, situada 

no bairro Monte Aghá I no município de Piúma/ES. A identificação da espécie referente ao 

pescado doado foi feita pelo técnico de controle de qualidade da própria empresa. 

A hidrólise enzimática das vísceras de Thunnus albacares foi realizada com a enzima 

Alcalase 2.4L® adquiridos através da empresa Sigma (St. Louis, MO, USA). Para obtenção 

do hidrolisado foi seguido o método descrito por Dieterich et al. (2014), utilizando um reator 

de parede dupla (modelo MSM 502 / 5000 / ESP), encamisado, com capacidade máxima de 

5kg e aquecido em banho ultra termostático (modelo SOLAB SL 152) com regulagem de 

temperatura. Constantemente a temperatura e o pH eram aferidas para que estivessem dentro 

da faixa de ativação da enzima, tendo variação, durante o processo, de 61 – 65º C para 

temperatura, e de 6,2 à 6,5 para o pH. A relação ―tempo de reação x concentração de 

enzimas‖ foi determinada pelo método de Pearce e Kinsella (2017), a produção de hidrolisado 

proteico de atum seguiu um planejamento fatorial 2x2 que determinou às formulações 

adotadas, bem como tempo de reação e concentração de enzimas de cada uma delas. 

Após a produção de 5 litros de cada formulação, todas foram armazenadas em 

recipientes plásticos de 1 litro, identificada quanto ao conteúdo do recipiente e data de 

fabricação e alocados em freezer a -20ºC até o início das análises.  

A determinação do Grau de Hidrólise (GH) foi realizada para todos os tratamentos de 

hidrolisado proteico de pescado desenvolvidos. Para tal determinação foi utilizado o método 

descrito por Church et al. (1983), adaptado por Nielsen et al. (2001), conhecido pelo uso do 

OPA (o-ftaldeído). 

 

3. Resultados/Discussões 

A tabela 1, presente abaixo, apresenta os valores de grau de hidrólise (GH) obtidos. 

Verificou-se que o grau de hidrólise (GH %) dos tratamentos realizados, apresentaram o valor 

máximo de 39,81% (T4) que utilizou 0,6% de enzima (Alcalase® 2.4L) em um período de 70 

minutos (Tabela 1) e a mínima de 27,73% (T 10) com uma concentração de enzima de 0,6% e 

240 minutos de tempo de reação. 
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Tabela 1: Valores de grau de hidrólise dos 11 tratamentos de hidrolisado proteico de atum, tratamento controle e 

matéria-prima 

 
Fonte: Autor 

Estudos feitos, com atum (T.hunnus albacares) por Guérard et al. (2001), obtiveram 

um GH máximo de 21,12% com a concentração da enzima (Alcalase® 2.4L) variando entre 

0,2 - 3%, em um período de 6 horas, a temperatura e o pH foram ajustados à 50º C e 8 

respectivamente, valores inferiores no GH apresentados, ocorreram, possivelmente pela 

diferença na temperatura de reação (65º C) e pH (6) utilizados no presente estudo.  

 Em análises feitas também com resíduos viscerais de T.hunnus albacares, foi testadao 

a concentração da enzima Alcalase, variando de 10 a 100% em um tempo de 1 hora com um 

pH de 8,5, os autores observaram valores de grau de hidrólise de 31 a 53,75% (OVISSIPOUR 

et. al., 2010). Schmidt & Salas-Mellado (2009), relataram que o pescado com alto teor de 

lipídeos, quando submetidos ao processo de hidrólise, apresentam baixos níveis de GH 

quando comparados com pescados caracterizados como magros. 

Batista (2011) cita que o GH, está associado com o número de ligações peptídicas 

clivadas, valores diferentes de GH podem ser observados, como resultado do pH, tempo de 

reação e proporção de substrato/enzima utilizado durante a hidrólise e a composição de 

aminoácidos da proteína, que pode fornecer diferentes quantidades de sítios de ação de 

clivagem da enzima. 

4. Considerações Finais 

A utilização de vísceras como matéria prima para a produção de hidrolisado, mostrou - 

se viável, de acordo com os resultados apresentados.  Através desse resultado é possível 

afirmar que a técnica de hidrólise enzimática aplicada a coprodutos de albacora (Thunnus 

albacares) pode ser apresentada como alternativa tecnológica para o melhor aproveitamento 

do pescado pelas indústrias da região. 
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Área Temática V: Meio Ambiente, Recursos Florestais e Recursos Pesqueiros 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

Ambientes aquáticos, como a Amazônia, estão sofrendo com diferentes pressões 

antrópicas, que podem influenciar negativamente os sistemas aquáticos, colocando em risco 

as estruturas das teias alimentares, a qualidade da água e a ciclagem de nutrientes (Castello et 

al., 2013). Dois importantes rios de águas claras na Amazônia brasileira são os Rios Tapajós e 

Tocantins, que estão experimentando diferentes intensidades de alterações antrópicas. O Rio 

Tocantins vem sofrendo com impactos decorrentes de grandes usinas hidroelétricas instaladas 

ao longo do seu curso. Já o Rio Tapajós não possuí usinas hidroelétricas, mas existem 

diversos projetos de instalação de usinas, além disso, a porção alta do rio tem forte influência 

de mineração (Hallwass et al., 2013; Hallwass, Schiavetti e Silvano, 2020; Reis et al., 2016).  

Uma das espécies de peixe que possui grande importância para pesca artesanal e 

comercial fluvial no Brasilé aespécie Plagioscionsquamosissimus,sendo popularmente 

conhecida como pescada (Hallwass, Lopes, Juras, & Silvano, 2011). Essa espécie ocorre 

naturalmente na Bacia Amazônica(Queiroz et al., 2013), é caracterizada  por ser uma espécie 

com hábitooportunista (Bennemann, Capra, Galves, & Shibatta, 2006). Estudos sobre dieta de 

peixes são relativamente escassos na Amazônia e geralmente não são focados especificamente 

para essa espécie (Dary et al., 2017).  

Para realizar o manejo de recursos pesqueiros são necessários estudos relacionados 

com as espécies exploradas, para a compreensão do seu ciclo de vida e como a pesca pode 

impactar na dinâmica dessas espécies (Begg, Friedland e Pearce, 1999). O conhecimento do 

mailto:paulinharubira@hotmail.com
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nível trófico (NT) das espécies pode responder questões sobre como a pesca pode afetar a 

estrutura das comunidades ecológicas (Estes et al., 2011). Uma forma de calcular o NT dos 

organismos é através da análise de isótopos estáveis (AIE) (Carvalho et al., 2018 ). Além 

disso,  já tem sido demonstrado que o conhecimento ecológico local (CEL) de pescadores 

pode contribuir para calcular o NT de peixes (Silvano & Begossi, 2016). 

O presente estudo visa estimar o nível trófico da pescada através da comparação de 

dois métodos: AIE e o CEL dos pescadores. Além disso,vamos estabelecer ligações tróficas 

da pescada com presas e predadores através do CEL. Esse deverá ser o primeiro estudo em 

que a combinação dos métodos de AIEe CEL serão utilizados para investigar a ecologia 

trófica da pescada em rios Amazônicos com diferentes impactos. 

 

2. Metodologia 

O estudo foi desenvolvido na porção média dos rios Tapajós e Tocantins, na 

Amazônia brasileira. As amostragens de peixes foram efetuadas no período da seca em ambos 

os rios e foram realizadas em setembro de 2018 em 9 pontos de coleta no Rio Tapajós e em 

outubro de 2018, em 5 pontos de coleta no Rio Tocantins. As amostragens de peixes foram 

realizadas utilizando dois conjuntos (420 m² cada) de sete redes malhadeiras com diferentes 

tamanhos de malhas, durante um período de 24 horas.  

Para análise de isótopos estáveis, as amostras biológicas foram pré-processadas 

seguindo o protocolo descrito em (Jardine et al., 2003) e enviadas para laboratório 

especializado na Universityof Alberta, Edmonton, Canada para determinação da razão 

isotópica de carbono (
13

C/
12

C) e nitrogênio (
15

N/
14

N). A posição trófica foi calculada a partir 

do pacote ―tRophicPosition‖(Quezada-Romegialli et al., 2018). 

Os dados de dieta da pescada e seus predadores foram obtidos através de entrevistas 

com 67 pescadores em setembro de 2018 nas 7 comunidades do Rio Tapajós e com 33 

pescadores em outubro de 2018 em 4 comunidades do Rio Tocantins. Durante as entrevistas, 

fizemos perguntas baseadas em questionário padronizado, referentes a ecologia trófica da 

pescada, como os itens alimentares que ela consome e que organismos utilizam a pescada para 

alimentação. O método de amostragem de seleção para os entrevistados foi o ―bola de neve‖ 

(snowballsampling), conforme aplicado em estudos anteriores de etnoecologia (Runde et al., 

2020) no qual cada pescador entrevistado indicava outros pescadores que estivessem dentro 

dos requisitos da pesquisa. Com base no conhecimento dos pescadores, estimamos as 

porcentagens de contribuição dos itens alimentares consumidos pela pescada e a porcentagem 

de organismos que utilizam a pescada como alimento (predadores). O NT da pescada foi 
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estimado através da porcentagem de pescadores que citaram cada recurso alimentar da 

espécie(Silvano & Begossi, 2016). Definimos os recursos alimentares por categorias: 

sedimento (NT=2), insetos (NT=3), crustáceos (NT=3), vertebrados terrestres (NT=4), peixes 

(NT=4). Por exemplo, no Rio Tapajós os pescadores citam como alimento da pescada: 

Crustáceos (62% das citações) e Peixes (100% das citações), o NT da pescada foi calculado 

da seguinte forma: (62 x 3) + (100 x 4) = 586, então 586/ 162= 3,6 que corresponde, 

portanto,ao NT da pescada no Rio Tapajós, segundo o CEL dos pescadores. 

 

3. Resultados/Discussões 

A posição trófica da pescada obtida através da AIE foi de 3,81 (Intervalo de 

credibilidade- IC: 3,31-4,15) no rio Tapajós e 3,55 (IC: 2,31-4,64) no rio Tocantins. Na 

análise de CEL dos pescadores, a posição trófica estimada foi de 3,62 no rio Tapajós e 3,55 

no rio Tocantins. Nosso resultados evidenciam que a pescada pertence ao terceiro nível 

trófico, convencionalmente atribuído a carnívoros (Vander Zanden & Rasmussen, 1996). 

Peixes carnívoros podem influenciar as comunidades biológicas de diversas formas, como no 

efeito top-down de cascata trófica, onde os predadores influenciam a abundância das presas, 

podendo ter impactos diretos ou indiretos sobre a qualidade do ecossistema (Estes et al., 

2011; Nowlin et al., 2006). 

Os pescadores citaram uma grande diversidade itens alimentares que a pescada pode 

consumir, com 20 itens alimentares. Os principais itens alimentares citados em ambos os rios 

foram peixes, sendo os mais mencionados a Piaba, o Acari, e o Banido, seguido por 

crustáceos (camarão) e insetos. Os pescadores também citaram uma alta diversidade de 

predadores para pescada, como mamíferos (boto, lontra, ariranha), peixes (Tucunaré, 

Dourada, Jáu), aves (gavião, garça), jacaré, além de indivíduos da mesma espécie, sendo 

citados 18 tipos de predadores. Os itens alimentares da pescada citados pelos pescadores 

foram bem semelhantes aos registrados na literatura (Dary et al., 2017; Mérona e Rankin-de-

Mérona, 2004), apesar de variar em importância relativa, o que é plausível devido ao caráter 

oportunista da pescada. Em relação aos predadores, o CEL demonstrou potencial para auxiliar 

no entendimento da composição da dieta de mamíferos aquáticos (Manzan e Lopes, 

2016).Neste caso o CEL pode ser uma importante fonte de dados para auxiliar na conservação 

dessas espécies.  

Os valores de nível trófico obtidos através de AIE e através do CEL foram muito 

semelhantes, tanto comparando os dois métodos de análise, quanto em comparação entre os 

rios Tapajós e Tocantins. Inclusive no Rio Tocantins os valores de nível trófico estimados 
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através dos dois métodos (CEL e AIE) foram idênticos (3,55). Isto indica que os pescadores 

possuem conhecimentos que podem auxiliar na determinação do nível trófico dos peixes.  O 

CEL pode oferecer resultados satisfatórios com baixo custo financeiro, sem necessidade de 

coleta de amostras e com menos tempo despendido, podendo ser empregado para tomada de 

decisão e planos de manejo para os recursos pesqueiros. Além disso, as ações de manejo de 

recursos atrelados ao CEL das comunidades envolvidas têm maior probabilidade de serem 

mais bem-sucedidas(Silvano e Valbo-Jørgensen, 2008). 

 

4. Conclusão 

Podemos concluir, com base em comparações com AIE, que o CEL é adequado para 

determinação de nível trófico da pescada e pode ser utilizado para outras espécies que são 

alvo da pesca e em outras regiões onde os dados são incipientes. A pescada pode ser 

considerada uma espécie com um importante papel na cadeia trófica e para o sustento das 

comunidades ribeirinhas e produção pesqueira nos rios Tapajós e Tocantins, assim estratégias 

de manejo da pesca na Amazônia devem considerar esta espécie. 
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Área Temática VI: Cooperativismo, Economia Solidária e Gestão de Empreendimentos 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

A agricultura é uma atividade que exerce forte influência na economia de grandes 

países, dada a sua capacidade de geração de empregos (diretos e indiretos) e renda. No Brasil 

esse setor compõe mais de 5% do PIB, por meio do valor das exportações em conjunto com a 

pecuária e mercado interno (NASCIMENTO et al., 2017).  

Dentre as modalidades que tem participação nesse setor atualmente, está o 

cooperativismo, movimento que surgiu em 1844 no interior da Inglaterra, com a criação da 

primeira cooperativa. Segundo Sales (2010), as cooperativas são associações economicamente 

organizada de forma democrática por pessoas que se unem voluntariamente em busca de 

satisfazer necessidades econômicas, sociais e culturais em comum. 

São vários os ramos de atuação cooperativista, entre eles encontra-se o cooperativismo 

agrícola, que vem ganhando papel de destaque, com participação de quase 50% no PIB 

agrícola, visto que através das Cooperativas, os pequenos agricultores têm tido mais 

oportunidades de competitividade no mercado agrícola, e até recebendo incentivos do 

Governo através de programas que fornecem subsídios para capacitação técnica e educação 

(OLIVEIRA, 2017). 

mailto:leotadeu.agro@gmail.com
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Neste cenário, a Cooperativa D’Irituia criada em 2011, se enquadra no ramo da 

agropecuária de 1º grau (formada por, no mínimo, 20 cooperados), atualmente conta com 60 

produtores cooperados, os principais produtos da cooperativa são polpas de frutas, farinha, 

goma, tucupi, leite, queijo, iogurte, hortaliças e oleaginosas.  

O cooperativismo vem transformando o modo de produção e visão de mercado dos 

produtores no município (COOPERATIVA D’IRITUIA, 2019). Em virtude da expansão e 

importância do cooperativismo a nível mundial, nacional e regional, estudos que delineiam o 

perfil das pessoas que fazem parte desse sistema, e levem maiores informações sobre como 

funcionam das cooperativas são fundamentais. Dessa forma, o presente trabalho tem como 

objetivo traçar o perfil socioeconômico dos produtores agrícolas associados na Cooperativa 

D’Irituia. 

 

2. Metodologia 

A pesquisa foi realizada com os produtores associados a cooperativa D’Irituia durante 

uma feira de oferta dos produtos em evento que celebrou o dia do cooperativismo (Dia C). O 

município de Irituia sede da cooperativa fica localizada na mesorregião nordeste paraense, 

microrregião do Guamá, 1° 46′ 8″ S, 47° 26′ 20″ W. Com mais de 80% da população vivendo 

no campo, Irituia é um município rural.  

Para o devido estudo empregou-se a técnica de pesquisa mediante a entrevistas com 

aplicação de questionários sendo os dados obtidos diretamente pela declaração do próprio 

respondente, o que caracteriza pesquisa de cunho qualitativo descritivo.  

As entrevistas foram orientadas por questionários semiestruturados, incluindo questões 

objetivas e subjetivas. Foram aplicados 20 questionários constituído de 15 perguntas para a 

determinação do perfil dos cooperados. 1) Idade, 2) sexo, 3) Tempo de trabalho, 4) 

Escolaridade 5) renda. 

Após as entrevistas, realizou-se o levantamento dos dados obtido, que foram 

sumarizados e analisados no programa Microsoft office Excel 2013, em seguida realizou-se a 

analise descritiva dos resultados, traçando o perfil dos produtores da cooperativa. 

 

3. Resultados/Discussões 

Os resultados e as análises dos dados foram realizados com base nas respostas do 

questionário aplicado aos produtores associados a cooperativa D´ Irituia.As proporções feitas 

em as idade dos produtores cooperados, se encontra na figura 1. Verificou-se que 45,45% se 
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encontra na faixa etária entre 31-45 anos; 27,27% entre 51-60 anos; 18,18% acima de 60 anos 

e apenas 9,09% entre 41-50 anos. Desta forma, a maior participação na agricultura dos 

produtores da cooperativa D’Irituia é entre 31-45 anos é expressiva, sendo relativamente 

jovens os produtores, o que implica na continuidade a atividade rural exercida pelos pais 

(FERREIRA et al., 2007). 

Figura 1– Faixa etária dos produtores entrevistados 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

De acordo com os dados analisados, 73% dos produtores cooperados, se encontram no 

ramo da agricultura mais de 15 anos; 18% de 1-5 anos e apenas 9% de 6-15 anos (Figura 2). 

Esses resultados confrontam com os de Bezerra (2009), onde verificou que 60% dos 

produtores de farinha de tapioca, no nordeste paraense, desenvolviam a atividade há mais de 

25 anos. Santos et al. (2018), analisando o perfil socioeconômico dos produtores de Santa 

Izabel-PA, observou que 9% dos produtores desenvolvem esta atividade entre 11 a 15 anos; 

9% entre 16 a 20 anos; 5% há mais de 5 anos. 

Figura 2 – Tempo de trabalho dos produtores entrevistados 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
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Conforme os dados relacionados ao nível de escolaridade, entre os cooperados 27% 

responderam que possuíam ensino superior completo e 9% ensino superior incompleto. O 

ensino fundamental completo foi concluído por 9%, ao mesmo tempo que 18% relataram não 

ter concluído ensino fundamental. Em relação ao ensino médio 18% dos cooperados 

concluíram, em contrapartida, 18% disseram ter ensino (Figura 3).  

Figura 3 – Nível de escolaridade dos produtores entrevistados 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

A alta percentagem de cooperados que possuem o ensino superior completo pode ser 

explicado pelo fato de professores, os quais desenvolvem atividade na agricultura no 

momento, serem membro da cooperativa. Diferentes dos resultados encontrados por Parré et 

al. (2011), analisando o perfil sócio econômico de produtores, observou que a maior parte 

completou pelo menos o ensino fundamental.  

Quanto a fonte de renda familiar, 73% dos cooperados entrevistados relataram que sua 

renda é proveniente somente da produção agrícola. Foram relatados ainda fontes de renda 

advinda de aposentadoria e cooperativa (9%), aposentadoria e produção agrícola (9%) e de 

emprego formal (9%) (Figura 4). Dentre as vantagens do cooperativismo para o produtor rural 

é o aumento no nível de renda (BIALOSKORSKI, 2004). Maraschin (2004) afirma que isso 

se dá em virtude da proximidade que a cooperativa estabelece com ele, diferentemente de 

outro tipo de empresa e/ou organização. 
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Figura 4 – Principal fonte de renda dos produtores entrevistados 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020 

4. Conclusão 

A cooperativa D’Irituia é composta por pessoas que possuem experiências na 

agricultura e instruída dependendo diretamente da produção agrícola, indicando que a 

formação é essencial para o sucesso das cooperativas juntamente com a experiência. 
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Área Temática VI: Cooperativismo, Economia Solidária e Gestão de Empreendimentos 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

O uso dos recursos naturais na Amazônia historicamente tem sido a base de 

sustentação para as populações locais. Os recursos da floresta se destacam por terem vários 

usos- na alimentação, na construção de moradias em embarcações, na medicina, nos 

cosméticos- fácil aceitação no mercado e preço acessível. (RODRIGUES; SILVA, 2015, P. 

1818). Nessa perspectiva, pensar em novos produtos artesanais provenientes de resíduos 

orgânicos é uma forma ecologicamente viável para a geração de renda e consequentemente 

proporcionar melhorias de vida para diversas famílias. Assim, surge o contexto do 

empreendedorismo que para Schumpeter (1942) o processo de destruição criativa, consiste-se 

em criar o novo destruindo o velho, nascendo as ideias empreendedoras. 

A grande produção de resíduos do caroço de açaí em função da alta demanda da 

polpa do fruto nem sempre recebe o descarte adequado contribuindo para diversos problemas 

ambientais. (MONTEIRO; COSTA; PINHEIRO, 2017). De acordo essa percepção, o 

reaproveitamento do resíduo traz como alternativa viável a produção de sabonete esfoliante 

glicerinado artesanal na qual é mais um produto inovador que surgiu para agregar valores às 

práticas artesanais e se tornar um empreendimento rentável. O atual trabalho visa apresentar o 

reaproveitamento do caroço do açaí como um método alternativo para a elaboração de 

sabonete esfoliante artesanal atrelado ao empreendimento sustentável. Onde, mostrará as 
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etapas de elaboração do produto, suas diversas atribuições dentro do contexto empreendedor, 

seu potencial econômico e o papel social ambiental gerado pela sua produção. 

 

2. Metodologia 

Para elaboração dos sabonetes esfoliantes artesanais são necessários os seguintes 

itens: Um quilo de base glicerinada feita de produtos naturais, contendo 600 (seiscentas) 

gramas de sabão de coco glicerinado, com óleos vegetais, 100 (cem) ml de glicerina e 

500(quinhentos) ml de álcool etílico 92°.  

Para o preparo dessa base, rala as seiscentas gramas de sabão de coco glicerina e 

reserve, leve ao fogo quinhentos miligramas de água filtrada com seiscentos gramas de açúcar 

cristal e deixe ferver e formar uma calda, retire do fogo e acrescente os quinhentos ml de 

álcool etílico 92°. Em uma panela esmaltada e com uma colher de silicone misture todos os 

ingredientes, levando para derreter esse sabão em banho maria por uma hora, depois de 

formar uma base líquida, retire do fogo e dar-se um choque térmico em água fria, acrescente 

os cem ml de glicerina, coloque em uma forma de plástico e deixe esfriar por uma hora. O pó 

e o extrato misturam-se à base glicerinada, proporcionando uma hidratação saudável e 

preservando a nutrição natural da pele.  

Segundo o professor Roberto Soares de Moura, pesquisador da UERJ, o extrato do 

caroço do açaí tem efeito cicatrizante. Foi coletado em um batedor na cidade de Castanhal-PA 

1k do caroço do açaí despolpado, usado no preparo do sabonete esfoliante. O resíduo orgânico 

depois de higienizado em água corrente e fervente, seco em temperatura ambiente por 24h 

(vinte e quatro horas), foi triturado e moído em um moedor da marca Arno, para ganhar uma 

forma de pó fino granulado, para o extrato do caroço do açaí, adicione 40 gramas do pó do 

caroço à100 ml de álcool e 20 ml de glicerina, deixe por dez dias em um vidro escuro para 

maturar. 

Para elaboração do sabonete esfoliante glicerinado, homogeneizou-se duzentas 

gramas da base glicerinada pronta, com quarenta gramas do pó, à vinte miligramas do extrato 

do caroço do açaí, mas vinte miligramas de essência aloe vera. Para o preparo, corte em 

pedaços finos duzentas gramas da base e derreta em banho maria por dez minutos, retire do 

fogo e deixe ficar morna, acrescente os vinte miligramas da essência aloe vera, 

misture,adicione vinte miligramas do extrato do caroço à base glicerinada, na metade dos 

ingredientes acrescente quarenta gramas do pó do caroço do açaí, em uma forma de 

acetatocoloque a primeira mistura e com cinco minutos coloque por cima na mesma forma a 
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segunda mistura, desenforme com vinte minutos, com esse método dando forma ao sabonete 

esfoliante glicerinado artesanal, feito com o pó e o extrato do caroço do açaí.. 

 

3. Resultados/Discussões 

De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Higiene Pessoal e 

Cosméticos (ABIHPEC), a área de cosméticos vem se tornando cada vez maior, e quando se 

trata da utilização dos sabonetes em barra o seu segmento vem ganhando mais relevância pela 

questão do mercado em Higiene Pessoal. Logo, verifica-se que a produção dos sabonetes 

esfoliantes a partir do caroço do açaí é um método artesanal inovador e que se tornará mais 

uma alternativa economicamente viável.  

Foi realizado no IFPA Campus Castanhal, uma apresentação oral qualitativa, onde 

nove alunos e um professor,acompanharam todas as etapas da elaboração do sabonete 

esfoliante glicerinado do caroço do açaí, avaliando suas características como: forma, cor, 

essência e resistência, os quais aprovaram o produto. A seguir as tabelas de custo, com 

margem de lucro e valor final de venda, mostra que a ideia de inovação em aproveitar o 

caroço do açaí como insumos, vem reduzir o custo deste produto. E com apenas duzentas 

gramas da base glicerinada composta aos outros ingredientes faz-se quatro sabonetes de 

cinquenta gramas cada, dessa forma mostra-se positiva sua viabilidade econômica. 

 

TABELA DE CUSTO DO SABONETE ESFOLIANTE PRODUZIDO COM CAROÇO 

DO AÇAÍ 

 

MATÉRIA PRIMA QUT UND VALOR 

UNITÁRIO 

Base glicerinado 200 g R$ 0,09 

Essência aloe vera 20 ml R$ 0,75 

Extrato do caroço do açaí 20 ml R$ 0,15 

Pó do caroço do açaí 40 g R$ 0,00 

TOTAL DO CUSTO DE 

PRODUÇÃO 

   

R$ 0,99 

CUSTO ADICIONAIS 

Embalagem (plástico filme) R$ 0,05 

Frete R$ 0,10 

TOTAL DOS CUSTOSADICIONAIS R$ 0,15 

TOTAL GERAL DO CUSTO R$ 1,14 

MARGEM DE LUCRO 50% R$ 0,57 

PREÇO DE VENDA R$ 1,71 
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INSUMOS COMPRADOS PARA ELABORAÇÃO DO SABONETE ESFOLIANTE 

MATÉRIA PRIMA QUT UND PREÇO 

Base glicerinado 1 Kg R$ 17,00 

Essência aloe vera 100 Ml R$ 15,00 

Extrato do caroço do açaí (álcool) 500 Ml R$ 3,00 

TOTAL DE INSUMOS   R$ 35,00 

 

 

3.1.  Resultados/Discussões 

Abaixo as imagens ilustrativas do produto inovador e sustentável, feito do reaproveitamento 

do caroço do açaí. 

 

Figura 1. Base glicerinada                      Figura 2. Caroço do açaí seco e moído    

 

Autoria própria (2020)                                  Autoria própria (2020) 

 

Figura 3. Sabonetes esfoliante glicerinado prontos 

 

Autoria própria (2020) 

 

4. Considerações Finais 

Neste trabalho, observou- se um novo método sustentável para o reaproveitamento 

do caroço de açaí que é encontrado abundantemente em diversos ambientes devido ao seu 

descarte inadequado na maioria das vezes, empregando o pó através do trituramento e 
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moagem do resíduo para a produção de sabonetes esfoliantes artesanais. Tal como, foi 

possível mostrar seu potencial lucrativo e sendo uma alternativa empreendedora que vai 

beneficiar o meio ambiente e a sociedade em geral, ou seja, tanto para quem obter renda 

através das vendas dos sabonetes quanto para quem usa-los. Conclui-se, portanto, que o 

empreendedorismo feito a partir de fontes ecológicas é de suma importância. 

 

 

5. Referências Bibliográficas 

ABIHPEC. Associação Brasileira das Indústrias de Higiene Pessoal e Cosméticos.2014/2015. 

III Caderno de Tendências Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, 2014.Disponível em: 

http://sindquimicagoias.org.br/site/images/arquivos/GOIANIA_ABIHPEC_Apres_III_CT201 

4_2015_21ago14.p . Acesso em: 03 de Outubro. 2020. 

 

DORNELAS, José. A Destruição Criativa e o Empreendedorismo 

InovadorContemporâneo . Uol ,2014. Disponívelem: https://economia.uol.com.br/ultimas-

noticias/colunistas/jose-dornelas/2014/10/20/a-destruicao-criativa-e-o-empreendedorismo-

inovador-contemporaneo.htm . Acesso: 29/09/2020. 

 

MONTEIRO, Luana Helena O.; COSTA; Rodrigo Otávio d; PINHEIRO, Paula 

FernandaViegas. Resíduos Produzidos pelos Processadores de Açaí na região 

metropolitana deBelém e Avaliação do seu Potencial Energético. IX Simpósio Brasileiro 

de EngenhariaAmbiental, XV Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Ambiental e 

III Fórum 

Latino Americano de Engenharia e Sustentabilidade , Belo Horizonte, 2017. Disponívelem: 

http://pdf.blucher.com.br.s3-sa-east-.amazonaws.com/engineeringproceedings/xveneeam 

b/153.pdf . Acesso em: 29/09/2020. 

 

RODRIGUES, Marinês de Maria Ribeiro; SILVA, Maria das Graças. “Prática Cultural do 

Fazer Cuia: inscrição de saberes ambientais’’ .ambientalMENTEsustentable,xullo-

decembro 2015, ano X, vol. II, núm. 20, páginas 1817-1826. 

 

SEBRAE. TEIXEIRA, Paulo do Vale Pereira, Artesanato sustentável, fevereiro 2018. 

 

SEBRAE. BORGES, Paulo César de Sousa, fabricação de sabonetes glicerinado; Ideias 

de negócios, setembro 2019. 

  

https://economia.uol.com.br/ultimas-
https://economia.uol.com.br/ultimas-


 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

1992 

PRODUÇÃO E RECEITA GERADA PELA MANDIOCA 

(Manihotsculenta, Crantz) E DERIVADOS NA COOPERATIVA 

D’IRITUIA 

 

 

Dinael Moreira da Silva 
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA)/dinael_t@hotmail.com 

 

Leonan Tadeu Siqueira Batista 
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA)/leotadeu.agro@gmail.com 

 

Ana Flavia Trindade de Lima 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)/flahtrindadelima@gmail.com 

 

Brendon Irlam de Andrade Souza 
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA)/dr.brendonirlam@gmail.com 

 

José Sebastião Romano de Oliveira 
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA)/zeromanoff@gmail.com 

 

 
Área Temática VI: Cooperativismo, Economia Solidária e Gestão de Empreendimentos 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

A mandioca (Manihotesculenta, Crantz), é uma planta originária da América do Sul, 

atualmente cultivada em vários países devido a sua boa adaptabilidade a diversos ambientes, 

rusticidade e baixa exigência de fertilidade do solo (ALVES, 2002), o que a torna a terceira 

maior fonte de alimento nas regiões tropicais, após o arroz e o milho (FAOSTAT, 2014). 

Atualmente, a região norte lidera a produção Nacional de mandioca, tendo o Estado 

do Pará como maior produtor detendo de 60,66% das áreas cultivadas e respondendo por a 

56,96% da produção na região Norte (IBGE, 2017). Nesse cenário a agricultura familiar 

tem importante participação nesses números alcançados, uma vez que 96% da produção do 

estado do Pará advém dessa modalidade (SEDAP, 2018) e consequentemente da 

organização dos mesmos em cooperativas agrícolas. 

As cooperativas agrícolas estão entre um dos ramos do cooperativismo que possui 

papel importante no desenvolvimento agropecuário nacional, uma vez que contribui com 

50% no PIB agrícola, visto que através das Cooperativas, os pequenos agricultores têm tido 

mais oportunidades de competitividade no mercado agrícola (OLIVEIRA, 2017). 

A Cooperativa D’Irituia criada em 2011, se enquadra no ramo da agropecuária de 1º 

grau (formada por, no mínimo, 20 cooperados), atualmente conta com 60 produtores 

cooperados, os principais produtos da cooperativa são polpas de frutas, farinha, goma, 
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tucupi, leite, queijo, iogurte, hortaliças e oleaginosas. O cooperativismo vem transformando 

o modo de produção e visão de mercado dos produtores no município (COOPERATIVA 

D’IRITUIA, 2019). 

Vista a vasta expansão e importância do movimento cooperativista, faz-se necessário 

conhecer o que se produz e a recita gerada pelos produtos das cooperativas agrícolas. Dessa 

forma o presente trabalho teve como objetivo apresentar dados de produtividade e receita 

gerada pela mandioca e seus derivados na Cooperativa D’ Irituia, Pará. 

 

2. Metodologia 

O presente trabalho foi realizado junto aos agricultores cooperados da Cooperativa 

Agropecuária dos Produtores Familiares Irituienses - D’Irituia. Com sede localizada na rua 

coronel João Câncio nº 26, centro do município de Irituia nordeste do estado do Pará na 

Amazônia Oriental Brasileira como mostra a Figura 01. 

Para coleta de dados empregou-se a técnica mediante a aplicação de questionários 

semiestruturado em entrevista a 30 dos 53 cooperados, cujo percentual de participação 

representa o valor acima de 50% dos cooperados. Os questionários foram estruturados com 

perguntas claras e objetivas referente a mandioca e seus produtos derivados: época de 

produção/sazonalidade, produção mensal, quantidade de produtos, valor de venda, canal de 

comercialização e receita gerada mensal e anual advinda de cada 

Após a obtenção dos dados, foi feita tabulação em planilha do Microsoft Excel 2003, 

em seguida realizou-se a interpretação dos resultados obtidos e discussão técnica deles. 

Através da aplicação do questionário foi possível levantar dados referentes aos sistemas de 

produção da mandioca, sendo possível determinar em números a quantidade de produtores. 

 

3. Resultados/Discussões 

São17 produtores e suas famílias que atuam no cultivo de mandioca e no 

processamento de seus subprodutos. A maioria destes produtores tem como objetivo a 

produção de farinha d´água, mas outros ainda produzem farinha seca, tapioca, tucupi, 

macaxeira e comercio de raiz, conforme o gráfico 1. 
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Gráfico 1: Produtos derivados da mandioca e quantidade de produtores na cooperativa. 

 

Fonte: Os autores, 2018. 

A cultura da mandioca exerce uma grande importância socioeconômica. Sendo a base 

de um dos produtos mais consumidos na região, a farinha de mandioca, integra a 

alimentação básica dos produtores, mas também tem serve de base para a produção de 

outros produtos igualmente apreciados na culinária local, inclusive ganhando espaço em 

outras regiões como o tucupi, por exemplo.  

Gráfico 2: Produção kg.mês-¹ e kg.ano-¹ de mandioca e produtos derivados. 

Fonte: Os autores, 2018. 

 

A mandioca é comercializada principalmente na forma de produtos como farinha 

d´água, farinha seca, farinha de tapioca, goma e tucupi, mas também pode ser 

comercializada in natura como suas raízes e folhas. Com grande demanda, a mandioca é a 
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cultura mais cultivada pelos produtores cooperados da Cooperativa D´Irituia, não apenas 

pela sua importância econômica, mas também por seu papel na segurança alimentar e na 

soberania alimentar. O gráfico 2 apresenta as quantidades produzidas kg/mês-1ekg/ano-1 

A cadeia produtiva da mandioca tem sido pouco afetada pela sazonalidade, 

apresentando uma produção durante todo o ano. Isso se deve ao fato do cultivo de 

variedades de mandioca e do manejo empregado pelos agricultores, que em alguns casos 

deixam as plantas em campo por um período mais longo a espera de melhores preços de 

mercado. Tabela 1 apresenta o calendário de fornecimento de produtos da mandioca. 

Tabela 1: Fornecimento de Mandioca ou produtos derivados da Mandioca. 

 

Fonte: Os autores, 2018. 

A mandioca é responsável pela geração de receita durante todo o ano. Além de ser 

um dos produtos essenciais da alimentação, ela garante renda o ano inteiro para as famílias. 

O gráfico 3 apresenta as receitas geradas pela produção de seus derivados. 

Gráfico 3: Geração de renda pela produção da mandioca e de produtos derivados da mandioca. 

 

Fonte: Os autores, 2018. 
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4. Considerações Finais 

A mandioca e seus derivados são os principais produtos gerados pela cooperativa D’ 

Irituia, contribuindo de forma direta com a receita gerada pelos produtores associados a 

cooperativa. 

Mesmo diante dessa problemática, o sistema de produção da mandioca ainda é a 

principal cultura cultivada pelos produtores e de acordo com as informações fornecidas 

pelos trinta produtores que participaram do questionário, esta cadeia é responsável pela 

renda anual de R$ à R$ 1.837.416,00. 
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Área Temática 6: Cooperativismo, Economia Solidária e Gestão de Empreendimentos 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

As cooperativas são organizações que cumprem um papel importante no contexto 

socioeconômico, atuando no apoio ao desenvolvimento de pequenas propriedades rurais, 

visando alcançar um espaço no mercado competitivo e a união de pessoas para suprir 

determinada necessidade (MORAES; SCHWAB, 2019). 

Ainda, entende-se que as cooperativas buscam trazer soluções de auxílio mútuo entre 

pessoas que possuem interesses ou desejos em comum, gerando assim oportunidades de 

trabalho e funcionando como um motor de negócios, por meio da influencia nas atividades de 

produção e comercialização de produtos e serviços dos seus cooperados (ANDRADE; 

ALVES, 2013).  

No caso do cooperativismo rural, este busca envolver associações autônomas 

formadas por produtores e agricultores que buscam o desenvolvimento de atividades por meio 

da ajuda mútua entre os cooperados para a venda de suas produções. Essas cooperativas rurais 

são importantes meios para o fortalecimento da agricultura familiar e do desenvolvimento dos 

pequenos agricultores.  

Esta pesquisa torna-se relevante pela necessidade de verificar a produção científica 

que vem sendo desenvolvida sobre cooperativismo rural e que pode auxiliar a fortalecer os 

estudos sobre as cooperativas rurais existentes, favorecendo a construção do conhecimento 

sobre esta área. 

Diante disso, a pesquisa tem como objetivo apresentar uma análise bibliométrica de 

publicações científicas sobre cooperativismo rural. 

mailto:Sergipe/cleianebar@gmail.com
mailto:Sergipe/%20cmara.cruz@hotmail.com
mailto:anderson17-@hotmail.com
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2. Metodologia 

A pesquisa envolve uma análise bibliométrica de artigos publicados, relacionados a 

cooperativismo rural. Foi realizada uma busca na base de dados on-line Scopus, visando 

mapear a produção sobre o tema analisado.  

Na base Scopus foram utilizadas as palavras-chave “rural cooperativism” no campo 

“Article Title, Abstract, Keywords”, sendo aplicado o filtro apenas para selecionar os artigos; 

foram encontradas 27 publicações de 1990 a 2019. Os dados encontrados na base foram 

exportados para uma planilha e analisados em conjunto. 

 

3. Resultados/Discussões 

A Figura 1 mostra a evolução anual dos artigos na base Scopus, destacando que a 

partir de 2011 houve um crescimento na produção de artigos relacionados ao cooperativismo 

rural, porém apenas o ano de 2019 obteve o maior número de artigos, sendo 6.  

 

Figura 1 – Evolução temporal da produção científica (1990 – 2019) 

 

Fonte: Elaboração própria baseado em dados do Scopus (2020) 

 

É importante ressaltar que a pesquisa evidencia pouca quantidade de produções sobre 

o tema, sendo que entre 1996 a 2002 não houve artigos sobre o tema, segundo dados da base 

Scopus. Porém, percebeu-se o crescimento da produção após 2002. Alves (2003) destaca que 

no Brasil a partir dos anos 2000, houve um período de crescimento das cooperativas.  

 

Figura 2 – Produção científica por países 
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Fonte: Elaboração própria baseado em dados do Scopus (2020) 

 

Por sua vez, a Figura 2 evidencia que em relação à produção científica por país, o 

Brasil apresentou o maior número de publicações sobre o tema em estudo, com 13 artigos, 

seguido da Espanha com 8 e México com 3, já os demais países citados apresentaram apenas 

1 artigo sobre o tema. 

Figura 3 –Produção científica por afiliações 

 

Fonte: Elaboração própria baseado em dados do Scopus (2020) 

 

Com relação à Figura 3, destacam-se as 10 primeiras Universidades que apresentaram 

produções sobre o tema cooperativismo rural, dando ênfase a Universidade Federal do 

Amazonas que apresentou 3 artigos sobre o tema. Segundo o Portal BVR (2014), para o 
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presidente do Sistema OCB-Sescoop/AM, o destaque das 16 cooperativas bem sucedidas no 

Amazonas na publicação “História de Cooperação – 366 Cooperativas Brasileiras que 

Constroem um Mundo Melhor” mostra a importância do valor dado às cooperativas 

amazonenses, evidenciando o desenvolvimento do cooperativismo no estado. 

 

4. Conclusão 

Este estudo mostrou que é preciso desenvolver mais pesquisas sobre o cooperativismo 

rural, visto que vem crescendo o número de cooperativas, porém é necessário buscar e 

incentivar novas produções científicas referentes a este tema. 

Além disso, notou-se que a partir de 2002 começou a crescer as produções sobre o 

tema, sendo que o Brasil apresentou o maior número de artigos, e isso pode ser explicado 

devido ao ano 2000, ter começado um novo clico no país de crescimento do cooperativismo. 

Ainda, constatou-se que a maioria das publicações foi desenvolvida por pesquisadores 

de Universidades brasileiras, sendo que a Universidade Federal do Amazonas apresentou o 

maior número de publicações sobre cooperativismo rural, mostrando que o Brasil vem 

buscando explorar mais esse tema em suas pesquisas. 

Como sugestões para trabalhos futuros, sugere-se explorar outras bases de dados além 

da Scopus, para verificar se há outras pesquisas sobre o tema, e utilizar também outras 

palavras-chaves para expandir a pesquisar e analisar o cooperativismo como um todo.  
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Área Temática 6: Cooperativismo, Economia Solidária e Gestão de Empreendimentos 

Modalidade: Resumo Expandido 

  

  

1. Introdução 

As feiras livres destacam-se dentre as diversas formas de comercialização. São locais 

onde há comercialização de diversos alimentos, com destaque para frutas, legumes e verduras 

in natura. Geralmente são oferecidos produtos que vêm diretamente do campo, sendo 

comercializados pelos próprios produtores rurais, possibilitando assim, oportunidade de 

comercialização ao meio rural (TOFANELLI et al., 2009; ROCHA et al., 2010). 

Atualmente, as feiras livres são identificadas como elementos importantes na estrutura 

social do meio urbano (VEDANA, 2004). Além do que, as feiras livres oferecem a 

oportunidade para que o pequeno agricultor familiar possa comercializar o excedente de sua 

produção, adquirindo assim a independência econômica, com o objetivo de disponibilizar e 

valorizar o acesso a alimentos de qualidade oriundos da produção familiar (BRASIL, 2007) 

A feira livre é uma das formas de criar e ou/organizar melhores condições para a 

distribuição e/ou inserção dos produtos agrícolas (COLLA et al., 2008). A comercialização 

desses produtos envolve diversificados componentes, dentre eles, destaca-se os canais de 

comercialização, preços, condições de mercado, consumo, as tendências, qualidade, 

padronização e embalagens (MACHADO e SILVA, 2005). 

Diante dessa realidade, tornou-se necessário analisar a importância desse comércio 

para o município, buscando traçar o perfil desses agricultores que usam a feira como 

ferramenta de trabalho, destacando seu modo de produção, compra, venda e de como é 

realizada toda essa cadeia comercial do que se é vendido dentro da feira livre no município de 

Garrafão do Norte/PA. Além de  
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2. Metodologia 

Para a realização deste estudo, o levantamento secundário e a pesquisas de campo foi 

primordial na composição desta pesquisa, optou-se por utilizar a pesquisa qualitativa como 

forma de obtenção de dados dentro de um estudo de caso. A abordagem qualitativa 

proporcionou um estudo mais aprofundado da percepção dos feirantes sobre seu papel nas 

atividades da agricultura familiar dentro do seu município através de suas vendas na feira. 

Área de estudo 

A pesquisa foi realizada mediante a aplicação de um questionário aos produtores na 

feira, localizadas no município de Garrafão do Norte/PA, situado nas coordenadas geográficas 

a uma latitude 01º56'03" sul e a uma longitude 47º03'09" oeste.  

Na coleta de dados, foi feito um questionário semiestruturado, aplicado no dia 03 de 

agosto de 2019, em um sábado, dia de maior concentração de feirantes na cidade. A fim de 

identificar agricultores para a execução do questionário com perguntas de cunho 

socioeconômico e social, sendo essas de múltipla escolha e com abertura para justificativa. 

Foram aplicados 10 (dez) questionários com produtores que trabalham na feira livre, e 

para tabular os dados dos questionários e para a criação de gráficos que pudessem apresentar 

melhor os resultados foi utilizado o programa Power Point 2013. 

 

3. Resultados/Discussões 

Produtos advindos de produção própria ou para revenda 

Os entrevistados foram questionados sobre os produtos vendidos na feira, se são de 

produção própria advinda da propriedade do comerciante ou se apenas faz revenda dos 

produtos. E 60% declararam que a produção é propriamente sua, enquanto 40% adquirem de 

outra forma para revenda. 

 

Gráfico 1 – Identificação de produção própria dos produtos 

 
 Fonte: Autores, 2019 
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Analisando o gráfico de vendas de alimentos produzidos localmente dentro das 

propriedades rurais, mostra que em maioria os próprios agricultores fazem a comercialização 

dos produtos que serão vendidos na feira e que por eles mesmos são produzidos, o que nos 

mostra a qualidade dos produtos disponíveis pelos agricultores de forma a incentivar o 

consume de alimentos mais sustentáveis e de boa qualidade. Esses são alguns dos motivos 

que têm levado ao aumento do interesse dos consumidores pelas feiras livres nos últimos 

tempos (TOURTE, GASKELL, 2004; KINJO, IKEDA, 2005; COLLA et al., 2008) 

 

Produtos vendidos na feira 

Quando questionados para identificar quais os produtos vendidos na feira. Os 

agricultores afirmaram que as frutas são as preferidas com 39% das vendas, seguida por 33% 

que vendem hortaliças, 11% que vendem legumes e outros 11% derivados da mandioca 

(farinha, goma, tucupi) e apenas 6% declararam venderem outros tipos de produtos, senda a 

mandioca a única citada.  

 

Gráfico 2 – Produtos vendidos na feira livre 

 

 

De acordo com Ribeiro et al. (2005, p.6) “os consumidores dizem que nenhum 

estabelecimento de verdureiro profissional, ou sacolão, substitui a feira, porque é nela que 

encontram os produtos que fazem parte de seus costumes alimentares”. 

Dessa forma, as feiras livres são consideradas excelentes espaços para a 

comercialização de produtos orgânicos, tendo em vista a elevada comercialização de frutas, 

legumes e verduras in natura. No Brasil e em outros países, a feira livre é a primeira opção 

para se comercializar os alimentos ecológicos produzidos pelos agricultores familiares, 

devido à redução de intermediários e consequentemente dos custos, o que beneficia tanto o 

Fonte: Autores, 2019 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

2004 

produtor como o consumidor; além de contribuir com a sustentabilidade pela venda direta 

(OLTRAMARI, ZOLDAN, ALTMANN, 2002; MEIRELLES, 2013). 

Ainda, segundo Matos e Marin (2009) as feiras livres são apontadas como uma boa 

opção de comercialização para os produtores rurais por se constituir um canal de venda direta, 

auxiliando na melhoria da renda, inclusive pelo pagamento imediato, no ato da compra. De 

acordo com Alencar et al., (2013), devido ao agricultor orgânico produzir seus próprios 

alimentos para serem comercializados diretamente aos consumidores, sem intermediários, 

estes obtêm uma estabilidade econômica, devido à autonomia e a variedade de produção. 

 

4. Considerações Finais 

Pode-se constatar que as feiras livres se tornam promotoras de incentivo a uma 

alimentação mais saudável, devido a disponibilidade de alimentos mais saudáveis e por 

estarem situadas em diversificados locais facilitando o acesso aos consumidores. Foi 

observado maior iniciativa e interesse dos feirantes em optar pelo cultivo e comercialização 

de frutas, legumes e verduras in natura orgânicos com o objetivo de melhorar as questões 

relacionadas à sustentabilidade, gerar impactos menos agressivos ao meio ambiente, de modo 

a preservar também a saúde do consumidor.  

Por fim, foi possível observar a satisfação dos feirantes ao comercializarem seus 

produtos nas feiras livres tornando a principal ou a única fonte de renda da família e espera-se 

que os resultados dessa pesquisa possam auxiliar no fortalecimento das feiras livres de modo 

a priorizar a alimentação saudável de forma sustentável, além de incentivar a realização de 

ações contemplando os feirantes e os consumidores, fornecendo melhorias para esse modo de 

comercialização. 
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Área Temática 7: Tecnologias Sociais, Tecnologias Educacionais e Assistivas e Tecnologia da Informação 
 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

Os avanços tecnológicos vêm inserindo novas práticas didático pedagógicas no ensino, 

e essa tendência vem se estendendo cada vez mais a educação inclusiva voltada para alunos 

que possuem algum tipo de necessidade especial de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial.  

Uma das formas de inclusão de alunos com necessidades especiais é o uso da chamada 

Tecnologia Assistiva (TA), que trata-se de “um recurso utilizado para ampliar ou possibilitar 

a aplicação de uma atividade necessária e pretendida por uma pessoa com deficiência 

(MEDEIROS, 2018, p. 6), e que tem como principal objetivo “proporcionar à pessoa com 

deficiência maior independência, qualidade de vida e inclusão social, através da ampliação de 

sua comunicação, mobilidade, controle de seu ambiente, habilidades de seu aprendizado e 

trabalho” (BERSCH, 2017, p.2).  

A Lei Brasileira 13.146/2015 de Inclusão de Pessoa Com Deficiência em seu Art. 3º, 

considera:  

III - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, 

recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a 

funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com 

mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão 

social (BRASIL, 2015).   

O Art. 27 da Lei 13.146/2015 delibera que “a educação constitui direito da pessoa com 

deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao 

longo de toda a vida” (BRASIL, 2015), mas para que esse direito seja realmente efetivado, 
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faz-se necessário que os professores e profissionais atuantes nessa área possuam informações 

e instruções referentes ao uso adequado de softwares que eles poderão utilizar, porém é 

importante “ressaltarmos a ideia de que o professor não pode ser compreendido como o único 

responsável por esse processo” (CALHEIROS, 2018, p.236).  

Atualmente podemos observar que grande parte dos professores possuem acesso à 

internet, computares e dispositivos móveis como smartphones e tablets, além do uso dos 

laboratórios de informática das escolas, indicando que talvez não seja a falta de recursos 

físicos que impedem o uso da TA, mas sim a falta de informação e acesso aos softwares 

desenvolvidos para auxilia-los nas práticas pedagógicas aplicados à TA. Nesse sentido, os 

softwares livres podem ser um grande aliado no fortalecimento dessa prática, pois estes não 

necessitam de licenças pagas para uso.   

De acordo com Calheiros (2018) “no atual contexto brasileiro, a TA tem sido 

considerada como uma área promissora e de grande relevância social, inclusive pelos órgãos 

governamentais que têm investido muito no fomento ao seu desenvolvimento”, daí a 

importância em disponibilizar informações e forma de acesso a esses recursos que vem sendo 

desenvolvidos.    

Nesse contexto o objetivo dessa pesquisa é apresentar uma lista de softwares livres 

voltados à tecnologia assistiva para aprimorar o conhecimento dos professores e profissionais 

da área facilitando o acesso a ferramentas de apoio na educação de alunos especiais, visando 

promover uma melhoria nas práticas pedagógicas e qualificando ainda mais os atores 

envolvidos nesse processo.  

 

2. Metodologia 

Para realização deste trabalho foi realizado uma pesquisa bibliográfica objetivando 

conhecer melhor o tema, uma pesquisa direta aos softwares livres e gratuitos, priorizando as 

versões que estejam de acordo com o conceito de TA que “refere-se a recursos ou 

procedimentos pessoais, que atendem a necessidades diretas do usuário final, visando sua 

independência e autonomia” (GALVÃO FILHO, 2009), além da realização de consultas em 

sites especializados. Foram utilizadas fontes secundárias para o embasamento teórico como 

leis e artigos. 
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3. Resultados 

Após as pesquisas realizadas, foram selecionados alguns softwares livres 

desenvolvidos para auxiliar e atender as pessoas com necessidades especiais no ambiente 

educacional, apresentados no Quadro 1. 

Quadro 1 - Softwares Educacionais de Apoio a Educação Especial 

Software  Descrição  Informações  Acesso  

Somar  

O Somar é 

um software educacional 

voltado ao ensino social da 

matemática a jovens e adultos 

com deficiência 

intelectual. Estão 

contempladas atividades que 

possuem aplicabilidade 

prática dos números, 

usabilidade de 

cédulas monetárias e de 

calculadora para efetuar 

transações comerciais, bem 

como o uso de relógio digital 

para o ensino de horários 

cotidianos do estudante.   

  

Opera em tablets 

com Android 4.2.2 ou 

superior. Foi testado nas 

marcas Acer, LG e 

Samsung.  

Recomenda-se o uso em tela 

de 10 polegadas com 1.280 

x 800 pixels.  

  

  

http://www.projetoparticip

ar.unb.br/deficiencia-

intelectual/somar-para-

tablets  

Expressar  

O Expressar contempla 

atividades pedagógicas, 

apresentando tópico do 

currículo funcional que 

prioriza o conteúdo de 

expressões faciais para 

estudantes 

autistas clássicos. Contribui 

com a metodologia de ensino 

já utilizada pelo professor por 

meio de recursos multimídia 

motivacionais.  

  

Está disponível para 

Sistema Android e Microsoft 

Windows.  

http://www.projetoparticip

ar.unb.br/autismo/expressa

r  

  

Guarux  

  

  

  

A Solução Guarux é uma 

distribuição Linux voltada à 

educação especial ou até 

mesmo a usuário final, 

visando, principalmente, a 

acessibilidade de deficientes 

visuais e tetraplegia.  

O Guarux é uma 

distribuição idealizada partir 

do Linux Xubuntu 16.04 

LTS.  

https://guarux.guarulhos.s

p.gov.br/download.html  

Suite VLibras  

Suite VLibras é uma 

ferramenta responsável por 

traduzir automaticamente 

conteúdos 

digitais (texto, áudio, vídeo) e

m LIBRAS.  

A Suite VLibras possui vers

ão para Desktop 

Windows, Linux, Android e 

iOS, além de plugins para os 

principais navegadores.  

  

https://softwarepublico.go

v.br/social/suite-vlibras  

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).  

http://www.projetoparticipar.unb.br/deficiencia-intelectual/somar-para-tablets
http://www.projetoparticipar.unb.br/deficiencia-intelectual/somar-para-tablets
http://www.projetoparticipar.unb.br/deficiencia-intelectual/somar-para-tablets
http://www.projetoparticipar.unb.br/deficiencia-intelectual/somar-para-tablets
http://www.projetoparticipar.unb.br/autismo/expressar
http://www.projetoparticipar.unb.br/autismo/expressar
http://www.projetoparticipar.unb.br/autismo/expressar
https://guarux.guarulhos.sp.gov.br/download.html
https://guarux.guarulhos.sp.gov.br/download.html
https://softwarepublico.gov.br/social/suite-vlibras
https://softwarepublico.gov.br/social/suite-vlibras
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4. Conclusão 

Não foi possível identificar muitos de softwares livres de TA disponíveis ao público, 

porém, existem projetos de desenvolvimento como o Projeto Participar da Universidade de 

Brasília (UnB), e alguns softwares de iniciativas governamentais, apresentados nesse trabalho.   

É de notória importância que sejam realizadas pesquisas voltadas para o 

desenvolvimento de ferramentas e softwares que possam ser aplicadas e utilizadas na TA, 

pois isso irá garantir recursos necessários para uma educação mais acessível e melhor 

qualidade de vida a pessoas que possuem alguma necessidade especial. 
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Área Temática 07: Tecnologias Sociais, Tecnologias Educacionais e Assistivas e Tecnologia da Informação 
Modalidade: Resumo Expandido 

  

1. Introdução 

A preocupação mundial com a falta de água para consumo humano é crescente, 

mesmo que o planeta seja constituído por 75% de água (do qual, apenas 0,8% é potável). Por 

outro lado, esse fato tem se agravado com o crescimento demográfico, questão que tem 

elevado os níveis de degradação, poluição e contaminação das fontes hídricas potáveis 

(JÚNIOR et al, 2019), os quais têm feito emergir necessidades por alternativas de uso 

consciente da água. 

Em vista disso, torna-se fundamental o reuso da água, prática empregada como medida 

para redução do consumo das fontes potáveis, as quais devem ser destinadas a usos nobres: 

consumo humano direto, interno ou externo, assim como a dessedentação animal. Com isso, o 

reuso da água contribui para redução dos impactos ambientais e os custos atrelados a projetos 

de estações de tratamento de água, de transposições interbacias hidrográficas e de estações de 

tratamento de esgotos (D’AGOSTIN; BECEGATO; BAUM, 2017). 

Os espaços domésticos, onde há consumo de água potável, produzem altos índices de 

águas cinzas (águas advindas de pias de cozinha, lavatórios sanitários, máquinas de lavar 

roupa/louça, chuveiros, etc...) em que a água não é acompanhada de dejetos. A denominação 

“águas cinza”, deve-se ao fato de o produto final apresentar coloração cinza, onde constam 

resíduos de sabão, em grande medida. Depois de tratada, a referida água pode ser reutilizada 

em lavagem de pisos, descargas sanitárias ou irrigação de jardins (MAURICIO, 2016).  

Por outro lado, para reduzir a pressão sobre os recursos hídricos, o reuso de águas 

servidas tem demonstrado bastante eficácia na conservação de água potável. Essa prática 

representa o consumo consciente desse recurso, sendo possível com uso de tecnologias de 

tratamento já consagradas, que permitem a melhora da sua qualidade (SILVA, 2017). 

O reuso de águas cinzas, destina-se a atividade onde não é exigido uma qualidade tão 

elevada, porém, necessita de um tratamento simples e com pouca complexidade, quando 

about:blank
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comparada a águas cinzas, cujo destino é o consumo primário. Dentre os tratamentos simples, 

os sistemas de filtragem, apresentam-se suficientes, pois permitem a remoção de sólidos 

suspensos, evitando assim, o entupimento de sistemas de encanamento (SOUZA, 2015).  

Nesse sentido, este trabalho objetiva apresentar uma tecnologia para o tratamento das 

águas servidas no contexto domiciliar no município de Bragança, PA. Com isso, esta proposta 

tenta contribuir com reflexões acerca dos problemas ambientais, condicionados pela pressão 

humana sobre os corpos d'água e, mediante isso, fazer-se pensar possibilidades do seu reuso 

para os espaços públicos e domiciliares, através de adaptação e uso de materiais recicláveis 

com capacidade de filtragem da água cinza, proposta que converge à área temática sete, onde 

serão discutidos temas vinculados a Tecnologias sociais.  

 

2. Metodologia 

O estudo foi desenvolvido na cidade de Bragança, PA, em uma residência localizada 

na Rua Prof. Paixão, no bairro Perpétuo Socorro. A pesquisa constou de um experimento com 

a criação de dois sistemas para filtragem águas servidas (FIGURAS 1 e 2), realizado nos dias 

10 e 11 de junho de 2017, respectivamente.  

 
Tabela 1: Materiais utilizados para o processo de purificação de água cinza. 

Elementos Quilograma (KG) 
Areia 4 
Argila 4 
Seixo 4 
Brita 4 

Carvão 1,100 
Total 17,100 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

 

 

Figura 2: filtro biológico de Garrafa Pet 

 

Figura 1: A: Sistema de filtragem com balde e 

granulados; B Máquina de lavar conectada ao balde. 

Fonte: Furtado, 2017. 

Fonte: Furtado ,2017. 
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O sistema de filtragem 1, desenvolvido no dia 10 de junho, é caracterizado pela união 

de uma máquina de lavar a um balde de margarina com capacidade para 27L. A máquina, 

depois de processada, liberou água com sabão (água cinza), a qual foi derramada diretamente 

ao interior do balde, no qual está conectada através de uma mangueira para passagem da água, 

onde ocorreu a filtragem. No interior do balde foram depositados Carvão, Seixo, Brita, Areia, 

Argila, nessa ordem em formato de camadas, de cima para baixo, com 10cm de altura cada. 

O sistema de filtragem 2, por sua vez, compreende uso de uma garrafa Pet de 2 litros e 

os materiais filtrantes, dispostos em camadas com alturas variáveis, devido o formato do 

objeto (FIGURA 2). A garrafa foi cortada com instrumento cortante, 15cm acima de sua base, 

em que a parte inferior foi utilizada como suporte para a parte superior e para o depósito da 

água passada pelo filtro, composto por Seixo, Carvão, Brita, Areia e Algodão, organizados na 

ordem descrita de cima para baixo. A água servida foi colocada manualmente no sistema, de 

forma que não ocorresse excesso nem falta. Na tabela a seguir, estão a quantidade de insumos 

total utilizadas para o experimento.  

   

3. Resultados/Discussões 

O primeiro experimento não apresentou melhoras na qualidade da água servida, pois a 

presença da argila deu uma coloração amarelada à mesma, além do fator pressão exercida pela 

máquina de lavar, a qual liberou água em velocidade que não permitiu uma filtragem 

eficiente, reduzindo a qualidade do produto final. O experimento 2, ocorrido no segundo dia, 

por outro lado, mostrou mudanças positivas no estado visual da água, no qual não foi utilizado 

argila e a água foi colocada manualmente, permitindo uma filtragem lenta, mas eficiente. 

Foram feitos dois testes no experimento com a garrafa pet, onde foi utilizada o efluente 

do primeiro experimento. Nos referidos testes, a água filtrada apresentou melhoras no aspecto 

químico e físico, pois ocorreu a separação das partículas sólidas da água e deixando-a com 

aspecto incolor. O gráfico abaixo apresenta os resultados do processo de filtragem com 

garrafa pet, onde foram observados os parâmetros coloração e limpidez da água.   

No primeiro teste, obteve-se uma melhora de 50% na coloração da água, tomando 

aspecto incolor. Em relação a limpidez, considerando o aspecto visual, foi obtido resultados 

mais significativos, cerca de 80%, pois foram eliminados a maioria dos resíduos presentes na 

água. No segundo teste, obteve-se resultados melhores, levando em consideração a eliminação 

dos resíduos na filtragem, porém manteve uma coloração levemente avermelhada. No fim do 

processo, a água estava sem resíduos e aspecto incolor perceptível, chegando de 95%. 
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Gráfico 1: Porcentagem de aspectos da coloração e limpidez da água cinza.

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Nestes termos, o sistema de filtragem se mostra eficiente a depender dos destinos que 

forem dados à água servida e, assim como este estudo, o reuso não era para consumo humano 

e nem animal. Com isso, Silva (2017) afirma que esse tipo de tratamento para águas cinzas, a 

partir de caixa de areia (sistema composto por camadas de partículas granulares sobreposta 

uma a outra) é possível obter uma qualidade adequada para reuso em atividades não nobres. 

Segundo ela, esse sistema pode ser utilizado para tratamento adicional, para remoção de 

grande volume de partículas orgânicas, que não foi possível remover em tratamento 

anterior.    

Por outro lado, Souza (2015) destaca que uma filtragem simples se mostra suficiente 

para reuso da água cinza, desde que o usuário não tenha contato direto com o produto final, de 

modo que as partículas não provoquem o entupimento da tubulação. Em caso de contato 

direto ou indireto do usuário com o efluente, é preciso um tratamento prévio para sua 

desinfecção, de tal forma que sejam eliminados todos os microorganismos patogênicos.  

  

4. Considerações Finais 

A partir dos resultados apontados, entende-se que o tratamento de águas cinzas para 

reuso em atividades não nobre, é uma importante alternativa que permite melhorar a 

qualidade dessas águas para serem aproveitadas em atividades domiciliares e outras. Esse 

fato, por sua vez, ajuda a reduzir a pressão humana sobre os corpos hídricos superficiais e 

subterrâneos e impactos ambientais, ao passo que se adquire qualidade necessária das águas 

cinzas depois de filtradas. 

Ademais, mesmo que de constituição simples, essa ferramenta dá uma qualidade final 

as águas cinzas, permitindo sua reutilização em atividades secundárias. Através desse sistema, 
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esses afluentes adquirem aspecto incolor e tem as partículas sólidas retidas nas camadas 

granulares, evitando prejuízos adicionais. Portanto, essa tecnologia apresenta potencial para 

ser desenvolvida em comunidades rurais e urbanas de baixa renda, onde se pretende dar um 

destino adequado às águas advindas de atividades primárias domiciliares. 
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Área Temática 7 : Tecnologias sociais, Tecnologias Educacionais e Assistivas e Tecnologia da informação 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

A lei 7.802/1989, classifica os agrotóxicos como produtos e os agentes de origem 

química ou biológica voltados a controle ou extermínio pragas. E podem receber diferentes 

denominações, como: Agroquímicos, defensivos agrícolas, pesticidas, produtos 

fitossanitários, entre muitos outros. Podem ainda receber outra classificação, quanto seu grau 

de toxicidade, que vai desde a classe I até a classe IV, e é realizada pela ANVISA, órgão 

responsável pela fiscalização de risco a saúde humana, e podem ser facilmente identificados 

através de faixas de coloração.  

O uso de agrotóxicos na agricultura é um problema mundial (PRIMAVESI, 1997). 

Muitos desses trabalhadores fazem a utilização de defensivos de forma errada, maioria por 

falta de instruções, acarretando em inúmeras contaminações. A utilização sem cuidados vem 

provocando contaminação dos alimentos, do solo, da água e dos animais, a intoxicação de 

agricultores, favorecendo o surgimento de patógenos mais resistentes, de pragas e de plantas 

invasoras, fitotoxicidade, o surgimento de doenças iatrogênicas (as que ocorrem devido 

contato a agrotóxicos); o desequilíbrio biológico com a eliminação de organismos benéficos e 

a redução da biodiversidade (WIT et al., 2009; KORBES et al., 2010; HEGAZI et al., 2007; 

FREITAS et al., 2009).  

Pesquisas do Instituto Evandro Chagas (2014), detectaram na região Nordeste do Pará, 

na região do Baixo Tocantins. Altas taxas de contaminação mostraram-se crescentes desde a 

implantação de áreas de monocultivo de dendê. Foi observadas incidências de alergias, 

doenças de pele, contaminação de corpos d'água e surgimento de inúmeras outras doenças. 

Tendo em vista a problemática exposta, o presente trabalho teve como objetivo apresentar a 

plataforma Agrofit- Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento(MAPA) como uma 
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alternativa de auxílio a produtores familiares das comunidades de Ajó e Vila de Porto Grande, 

dando ênfase ao fácil acesso a plataforma e rico banco de dados sobre os produtos 

fitossanitários licenciados no país, possibilitando o correto manuseio desses defensivos. 

 

2. Metodologia 

Projeto foi executado nas comunidades rurais de Ajó e Porto Grande, ambas 

pertencem ao município de Cametá. A perspectiva do projeto foi de cunho qualitativo-

descritivo (exposição de palestras e oficinas sobre o manejo correto de produtos 

fitossanitários) (BOGDAN e BICKLEN, 1994) e quantitativa (aplicação de questionários 

semiestruturados), visando avaliar o entendimento dos agricultores acerca dos temas pautados 

no projeto.  

O projeto foi realizado em 3 etapas, nas duas comunidades visitadas, sendo: Na 

primeira etapa, divulgação das palestras através de panfletos, com foco principal ao manejo de 

defensivos como forma de interessar ao público, seguindo por aplicação dos questionários, 

buscando avaliar o grau de conhecimento dos produtores sobre: conceito de agrotóxicos, 

classificação de uso, horário de aplicação, risco a saúde humana, conceito de EPI 

(equipamento de proteção individual), o que é a plataforma Agrofit e sua utilidade. Após a 

aplicação dos questionários, iniciou-se a segunda parte, buscando a sistematização da 

informação necessária a compreensão dos temas debatidos e problematizações, sob orientação 

da professora. Ocorreram também respostas a dúvidas frequentes, orientações de uso desses 

produtos, exposição de leis referentes ao usuário e distribuição de cartilhas elaboradas pela 

bolsista e orientadora, contendo os temas abordados no trabalho, além de oficinas sobre o uso 

da plataforma Agrofit para informações referentes a esses produtos através do site.  

A terceira e última etapa, consistiu na avaliação da contribuição de conhecimento após 

as palestras, através da aplicação dos mesmos questionários, com adição de duas perguntas. A 

primeira, buscando compreensão da contribuição de informações pelo projeto, no uso correto 

de produtos fitossanitários, e a segunda pergunta voltada a compreensão de boas práticas na 

agricultura/ Projeto Agrofit, manuseio da plataforma Agrofit, do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

 

3. Resultados e Discussões 

Foram entrevistados 8 agricultores em cada comunidade. Com faixas etárias 

predominantes de 30 a 50 anos, mais de 90% dos participantes da Vila de Porto Grande eram 

do sexo masculino, já na Comunidade de Ajó, esse número apresentou-se oposto. No 
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questionário aplicado houve necessidade de entender qual a percepção dos agricultores acerca 

do conceito de Agrotóxicos para que houvesse melhor compreensão dos métodos utilizados 

como aplicação, horário de aplicação, equipamentos de proteção e por fim, apresentação da 

plataforma Agrofit e orientação de uso. Verificados nos gráficos adiante 

De acordo com a ANVISA, os pesticidas estão entre os produtos com fatores de risco 

mais relevantes para a saúde dos trabalhadores rurais e para o meio ambiente. O uso sem 

orientação desses produtos pode ocasionar inúmeros problemas sociais e ambientais, como 

contaminação de solos e corpos d’água e doenças nos seres humanos. Conhecer esses riscos 

serve para alertar quanto ao perigo de exposição no qual os produtores locais são submetidos 

rotineiramente. Em relação ao risco para a saúde humana, na localidade de Ajó, obteve-se 

resultados de acertos de 87,5% no questionário inicial e 100% de acerto no segundo 

questionário (Figura 1), após a palestra. Em Porto Grande, os resultados iniciais foram de 

75% de acertos, no segundo questionário, após a palestra houve um decréscimo desse índice 

para 62,5% . 

 

O uso de EPI garante a segurança no manuseio e uso desses produtos, tornando 

mais segura a aplicação de defensivos (BENEVENUTTI & BENEVENUTTI, 2014; 

SILVEIRA, 2011). Entretanto, a maioria dos produtores da região não utiliza. Os 

resultados obtidos a partir do questionário anterior a palestra mostram que mais de 87% 

dos agricultores tinham ciência da importância da utilização de EPI’s. Contudo, justificam 

a não utilização de EPI’s, devido ao custo, e devido ao desconforto ao utiliza-los. Na 

segunda aplicação do questionário na Comunidade de Ajó, obteve-se 100%acerto em 

relação ao conceito e uso dos EPIs. Resultados muito positivos sobre conceito e utilidade 
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dos EPIs. Já na Vila de Porto Grande, na primeira fase do projeto, durante a primeira 

aplicação de questionário, obteve-se resultados de 100%(Figura 2)  de respostas certas 

sobre o tema, repetindo-se na segunda aplicação do mesmo questionário, evidenciando que 

os mesmos tem conhecimento de sua importância. 

 

Analisando o conhecimento inicial sobre o tema, discutindo a relevância e utilidade 

da plataforma Agrofit (Figura 3), os entrevistados possuíam pouco conhecimento sobre o 

tema, no qual constatou-se através de dados obtidos nas aplicações dos questionários, nas 

duas localidades. Na comunidade de Ajó, apenas 37,5% dos produtores já haviam tido 

contato com a plataforma. Em Porto Grande, 75% dos produtores não conheciam a 

Plataforma Agrofit, e apenas 25% destes já haviam tido contato com a mesma, antes do 

projeto. 
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Durante avaliação do Projeto (Figura 4) na Comunidade do Ajó, os entrevistados 

apontaram 87,5% de satisfação. Em Porto Grande, a metodologia empregada obteve 100% 

de aprovação, segundo avaliação dos entrevistados. Esses valores podem ser interpretados 

como bastante satisfatórios no emprego da plataforma como fim informativo e eficiência 

na abordagem da temática.  

 

 

4. Considerações Finais 

As práticas de controle de pragas nas comunidades do Ajó e Porto Grande baseiam-se 

na ampla utilização de controle químico. Embora utilizada de forma incorreta, tornando-se 

abusiva e repetitiva, os agricultores mostram-se preocupados e cientes quanto às 

consequências que a ampla utilização desses métodos representa. O Projeto Agrofit nas 

comunidades de Ajó e Vila de Porto Grande se mostrou muito importante, trazendo ótimas 

contribuições no conhecimento dos agricultores sobre as práticas de proteção no uso de 

defensivos agrícolas através da plataforma Agrofit.  

Trocas de experiências foram possíveis no campo, dando norte, principalmente, para 

busca de meios de utilização desses produtos de forma mais eficiente e menos prejudicial à 

saúde e ao meio ambiente. Com isso, o projeto constituiu-se como importante ferramenta para 

apresentação de novos meios de informação para o pequeno produtor rural Cametaense, 

permitindo uma escolha mais consciente de produtos certificados e uma fonte de orientação 

de uso mais confiável. Dessa forma, levando os conhecimentos acadêmicos ao campo e 

realizando troca de experiências. 
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Área Temática7: Tecnologias Sociais, Tecnologias Educacionais e Assistivas e Tecnologia da Informação 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

A água é um bem imensurável de toda humanidade. Na irrigação ela é um fator 

primordial para todos os tipos de culturas. O excesso ou a falta de água pode prejudicar toda a 

plantação e gerar prejuízos para os agricultores. A irrigação inadequada resultará em 

desperdício de água. Um sistema de irrigação adequado pode ser alcançado usando a 

tecnologia de redes de sensores sem fio (MAT, 2015). 

A tecnologia da Internet das Coisas (IoT) tem meios para moldar o futuro de muitos 

setores.A agricultura de precisão usa os recursos da IoT para ajudar no gerenciamento da 

produção das safras, otimizando a qualidade das safras por meio da aplicação dos nutrientes 

necessários e reduzindo seus custos.(ARABI, 2019) 

A Inteligência artificial (IA) é uma tecnologia em alta e auxilia na área agrícola a 

construir a exatidão e dá soluções para o problema da produção. A inteligência artificial cria 

novas chances de desenvolver, medir e compreender a prever cenários em ambientes agrícolas 

(BHANU, 2020). 

Nesse trabalho, propomos um sistema de inteligência artificial, que usa dados 

coletados de sensores de IoTegerencia de forma autônoma a irrigação de uma horta. 
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Possibilitando assim, o melhor aproveitamento da água e melhorando significativamente a 

produção agrícola.  

 

2. Metodologia 

Nesses experimentos duas etapas foram usadas: coleta de dados de variáveis de 

ambiente usando IoTe ouso de modelos de inteligência artificiais. 

Inicialmente os dados foram coletados, para isso usou-se uma base de dados de uma 

cultura de algodão do site kaggle. Em seguida os dados foram limpos, retirando quaisquer 

dados faltosos ou irregulares. 

A base de dados final usada nesse trabalho consta com os seguintes dados: cultura, 

umidade, temperatura, bomba. Na tabela 01 vemos um exemplo, temos as colunas: cultura, 

umidade do solo, temperatura do ambiente e irrigar, o valor 1 (um) significa acionar a 

irrigação e o valor 0 (zero) desligar a irrigação. 

Tabela 01. 

 

 

Por fim, foram usados modelos de inteligência artificial. Essa etapa serve para ensinar 

o modelo de inteligência artificial a tomar decisões. Os modelos de IA foram treinados com o 

conjunto de dados, com o objetivo de aprender quando acionar e desligar a irrigação da horta.  

Os modelos de IA usados foram: KNN. Adabooster, Randon Forest, Máquina Vetor 

Suporte e Redes Neurais. Para os experimentos usou-se o aplicativo de inteligência artificial 

Orange Canvas. Para avaliar os resultados foram usados métricas de Acurácia e matriz de 

confusão. 

 

3. Resultados/Discussões 

Para os experimentos é possível observar a distribuição das duas classes umidade e 

temperatura da base de dados, na figura abaixo: 
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Figura 02. Distribuição das classes temperatura e umidade 

 

A tabela 02 mostra o desempenho dos modelos no aprendizado. Os modelos de IA 

randon forest e adaBooster e knnconseguiram 100% de acerto enquanto a máquina vetor 

suporte e redes neurais conseguiram 99% de acerto. 

Tabela 02. 

 

A matriz confusão demonstra como eles classificam a base. Os modelos randon forrest 

e o adabooster acertaram toda a classificação enquanto os modelos KNN (última matriz) errou 

uma classificação. 

 

 

Figura 02. Modelos de IA. Randon Forrest, Adabooster e KNN. 

.   
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4. Considerações Finais 

Após diversos experimentos os resultados demonstraram que os modelos de IA são 

capazes de controla a irrigação de hortas de forma autônoma, uma vez, que conseguem 

realizar a irrigação baseado em umidade e temperatura do solo. 

Os experimentos demonstraram que três modelos podem ser implementados, pois 

apresentam 100% de acerto no controle autônomo da irrigação de hortas: knn, randon forrest e 

adabooster. 

Para trabalhos futuros pretende-se implantar o modelo em um ambiente real com uso 

de Internet das coisas (IoT), microcontroladorarduinoe redes de sensores de umidade e 

temperatura e assim integrar o modelo de inteligência artificial desenvolvido nesse trabalho. 

 

5. Agradecimentos  

Ao Instituto Federal do Pará. ÀPró-Reitoria de Pesquisa do IFPA e ao Campus 

Avançado Vigia pelo apoio as pesquisas. 

 

6. Referências Bibliográficas 

A. A. Araby et al., "Smart IoT Monitoring System for Agriculture with Predictive 

Analysis," 2019 8th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies 

(MOCAST), Thessaloniki, Greece, 2019, pp. 1-4, doi: 10.1109/MOCAST.2019.8741794. 

 

K. N. Bhanu, H. J. Jasmine and H. S. Mahadevaswamy, "Machine learning Implementation in 

IoT based Intelligent System for Agriculture," 2020 International Conference for Emerging 

Technology (INCET), Belgaum, India, 2020, pp. 1-5, doi: 

10.1109/INCET49848.2020.9153978. 

 

I. Mat, M. R. M. Kassim and A. N. Harun, "Precision agriculture applications using wireless 

moisture sensor network," 2015 IEEE 12th Malaysia International Conference on 

Communications (MICC), Kuching, 2015, pp. 18-23, doi: 10.1109/MICC.2015.7725400. 

 

 

 

 

  



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

2026 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO AEE E TIC: MÍDIAS DIGITAIS 

PARA A EDUCAÇÃO DE SURDOS/DEFICIENTES AUDITIVOS 

 

Rafael Barreto Lima 
UFPA – Campus Abaetetuba/rafael_ifpa@hotmail.com 

 

Roniane da Fonseca Pires 
IFPA – Campus Abaetetuba/ronianepires@hotmail.com 

 

Fabiana Melo Quaresma 
IFPA – Campus Abaetetuba/fabianamelo85@hotmail.com 

 

Rosângela do Socorro Nogueira de Sousa 
UFPA – Campus Abaetetuba/rsns@ufpa.br 

 

 

 
Área Temática 07: Tecnologias Sociais, Tecnologias Educacionais e Assistivas e Tecnologia da Informação 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

O processo de inclusão de alunos surdos na sala de aula do ensino regular ainda 

representa uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos professores. Tornando-se 

necessária a reflexão a respeito da formação profissional dos docentes, destacando-se a 

necessidade destes profissionais em compreender as dificuldades vivenciadas por esses alunos 

no ambiente escolar. No entanto, na tentativa de amenizar tais dificuldades o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) nas escolas que o possuem, desempenham papel 

fundamental no desenvolvimento de alunos com diversas deficiências. 

No que se refere a educação de surdos, o AEE apresenta fundamental importância para 

o ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para os alunos surdos como língua materna 

(QUADROS, 1997). E ainda que os professores que estejam desempenhando suas funções no 

AEE, assim como os professores do ensino regular, também são indispensáveis a reflexões a 

cerca da formação desses docentes. Ainda que os professores tenham meses ou anos de 

experiência de desempenho de trabalho em ensinar e desenvolver educacionalmente alunos 

com deficiência, neste contexto a surdez, esses profissionais necessitam dar continuidade em 

seus processos de formação continuada (MONTEIRO, 2006). 

Das mais diversas cobranças exigidas e que devem ser compreendidas e cumpridas 

pelos docentes, no que se refere ao contexto educacional dos alunos no século XXI, é o 

domínio das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), as quais se fazem presente 
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não só no contexto educacional do educando, mais também no contexto de convívio social. 

Essas ferramentas têm se tornado aliadas no desenvolvimento educacional dos alunos não só 

do ensino regular, como também de alunos com deficiência. E ainda que alguns professores 

resistam em utilizá-las e inseri-las em suas práticas pedagógicas no cotidiano acadêmico do 

aluno, pois de acordo com Raiça (2008) as TIC quando bem utilizadas pelos profissionais do 

AEE com os alunos com deficiência tendem a permitir variados benefícios relacionados com 

desempenho escolar e com a satisfação e o prazer do aluno frequentar o ambiente escolar.  

Dentre as inúmeras Tecnologias de Informação e Comunicação os aplicativos de 

telefone celular, normalmente por serem softwares gratuitos disponíveis nas plataformas de 

aplicativos para realização de download, segundo Leite & Ribeiro (2012) são as mídias mais 

acessíveis e ainda de fácil manuseio pelas pessoas. No que se refere a educação de surdos, 

existem alguns aplicativos que podem ser utilizados no direcionamento da educação bilíngue 

e no ensino da LIBRAS para os alunos surdos. 

Dessa forma, o presente trabalho apresenta um relato de experiência que se apresenta 

como resultados preliminares, advindos de uma ação posterior a 1º etapa de entrevista com 

professores que desempenham o papel do Atendimento Educacional Especializado, na qual 

foi verificada a necessidade que estes profissionais possuíam em conhecer e aprendera 

manusear os aplicativos e mídias digitais tendo como direcionamento a educação dos alunos 

surdos.  

Haja visto a importância dessas tecnologias, este trabalho teve como objetivo 

proporcionar um curso de formação intitulado “Tecnologias da Informação e Comunicação: 

Mídias digitais para a educação de surdos”, tendo como público alvo todos os professores que 

desempenham funções do Atendimento Educacional Especializado nas Salas de Recurso 

Multifuncional das escolas de ensino fundamental da sede do município de Abaetetuba. 

 

2. Metodologia 

A execução deste trabalho caracterizou-se pelo processo de formação continuada 

oferecida aos profissionais do AEE. Uma vez que o autor Chimentão (2009), afirma que “A 

formação continuada de professores tem sido entendida como um processo permanente de 

aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade profissional, realizado após a formação 

inicial, com o objetivo de assegurar um ensino de melhor qualidade aos educandos” 

(CHIMENTÃO, 2009, p.03). 
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Diante desta importância para os docentes, a participação dos professores das SRM 

das escolas municipais de educação fundamental, deu-se através de um convite entregue em 

todas as escolas que realizam o atendimento educacional especializado.   

A formação proposta teve como tema: “Tecnologia da Informação e Comunicação: 

Mídias Digitais para a educação de surdos/deficientes auditivos”. Para a realização deste 

encontro, reservou-se o Laboratório de informática do Instituto Federal do Pará – Campus 

Abaetetuba.  

Mediante planejamento em formato de plano de aula, o minicurso abordou de forma 

teórica e prática os seguintes assuntos: Aspectos Gerais sobre as Tecnologias de Informação e 

Comunicação; Professor como mediador das TIC; O uso das TIC no Atendimento 

Educacional Especializado; Conceito de “Mídias Digitais”; Mídias de 

Comunicação/Informação/Tradução/Aprendizagem para Surdos e Deficientes Auditivos. Para 

a realização do encontro proposto estabeleceu-se o tempo de 03:00hs de duração, com início 

nas 08:00hs e término às 11:00hs. 

Foi disponibilizada pelo laboratório do Instituto Federal do Pará, campus Abaetetuba, 

uma rede wifi para que as participantes do minicurso pudessem ter seus telefones celulares 

conectados à internet e assim realizassem o download dos aplicativos, os quais serão descritos 

no próximo item.   

 

3. Resultados/Discussões 

Visto a importância e a regulamentação do processo de formação continuada dos 

profissionais da educação especial, 14 (quatorze) escolas de ensino fundamental que possuem 

professores lotados em salas de recurso multifuncional e que realizam o atendimento 

educacional especializado na cidade de Abaetetuba, foram convidados a participar da 

formação. Este momento de troca de conhecimento consolidou-se no laboratório de 

informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – Campus 

Abaetetuba, no dia 03 de junho de 2019, o qual teve início às 08:00 e finalizando as 11:00hs.  

Fizeram-se presente 16 (dezesseis) professores que trabalham com o AEE em 8 

escolas de ensino fundamental I. A formação foi realizada pelo professor especialista em 

LIBRAS Rafael Barreto Lima, egresso do programa de pós-graduação em Tecnologia da 

Informação e Comunicação aplicada a Educação, ofertado pelo Instituto Federal do Pará.  

Foram trabalhados os assuntos: Aspectos Gerais sobre as Tecnologias de Informação e 

Comunicação; Professor como mediador das TIC; O uso das TIC no Atendimento 
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Educacional Especializado; Conceito de “Mídias Digitais”; Mídias de 

Comunicação/Informação/Tradução/Aprendizagem para Surdos e Deficientes Auditivos.  

Os conteúdos abordados na formação com os professores, estão baseados na 

necessidade de debate e compreensão dos aspectos tecnológicos que se tornam realidade na 

vivência de alunos surdos/deficientes auditivos. Nesta visão, Souza (2009) afirma que a 

formação continuada deve acompanhar o avanço tecnológico quanto ao nível de compreensão 

do aluno. 

Com relação as mídias digitais, apresentou-se aos professores alguns aplicativos, tidos 

como Tecnologias de Informação e Comunicação e ainda como Tecnologias Assistivas, que 

podem ser utilizados nas salas de recurso com os alunos surdos/deficientes auditivos, como 

“HandTalk”, “ProDeaf”, “Teclado virtual para a escrita em LIBRAS”, “aplicativo Eu amo 

LIBRAS”, “VLIBRAS”, “Pirmeira Mão – TV INES”, “Sinalário em LIBRAS” e alguns sites 

de plataforma interativa online como “EducaJogos”, “Surdo Cidadão” e “LIBRAS UFSC”.   

Durante a formação, verificou-se na prática a utilização dos aplicativos ProDef, 

HandTalk, Sinalário em LIBRAS e VLIBRAS. Destacando o funcionamento e as limitações 

que estes softwares apresentam, como por exemplo, aplicativos que necessitam da utilização 

da internet. Relacionando ainda como estes aplicativos podem se inserir no contexto 

educacional dos alunos surdos/deficientes auditivos, dentro da proposta de educação bilíngue.  

Após a finalização do minicurso as professoras fizeram algumas falas sobre a 

importância de conhecer e utilizar as tecnologias no contexto educacional dos alunos 

deficientes, além de algumas palavras de agradecimento pela realização do minicurso. 

As professoras participantes se mostraram satisfeitas com o momento e disseram estar 

dispostas a participar de outras eventuais formações sobre temáticas que envolvam a 

Educação Especial, oferecidas pelo Instituto Federal do Pará, campus Abaetetuba. 

Comprometendo-se ainda, em levar a toda a comunidade escolar o conhecimento adquirido, 

além de se utilizar na prática com os alunos. 

 

4. Considerações Finais. 

A pratica docente caracteriza-se por um constante processo de ressignificação, o qual 

torna-se de grande relevância para que todos os profissionais da educação acompanhem não 

só os avanços tecnológicos, mas também a necessidade de aprendizagem dos educandos. E 

ainda por tratar-se de alunos surdos e/ou deficientes auditivos no contexto deste trabalho, 

destacamos a contribuição dada aos profissionais que excutam o papel do atendimento 

educacional especializado nas escolas envolvidas. 
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Portanto, após a percepção da satisfação na aprendizagem frente a uma pequena 

contribuição teórica e prática acerca das mídias digitais para a educação de surdos e 

deficientes auditivos, entende-se que a disponibilização e a realização de cursos de formação 

continuada para os docentes que atuam no AEE, apresentam-se como um importante aliado na 

consolidação da profissionalização docente. Aspecto este inteiramente relacionado com a 

construção da carreira docente.  
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Área Temática 07: Tecnologias Sociais, Tecnologias Educacionais e Assistivas e Tecnologia da Informação 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

Este trabalho tem por objetivo relatar as possibilidades de aprendizagem com enfoque 

na realização Feiras de Ciências. Trata-se de um estudo de caso desenvolvido com base em 

trabalhos científicos desenvolvidos em uma escola pública estadual, considerando a 

importância e relevância do desenvolvimento de “Feiras de Ciências” nas escolas; 

concebendo a mesma como uma metodologia diferenciada que auxilia na construção do 

conhecimento dos alunos.  Os projetos em análise foram desenvolvidos em uma escola 

localizada em Portalegre município do Rio Grande do Norte, para apresentação na IX Feira de 

Ciências para Todos no Semiárido que anualmente é realizada em etapas, sendo a primeira na 

cidade de Pau dos Ferros/RN e a segunda em Mossoró/RN. Tendo como intuito, além de 

promover a iniciação científica, potencializar novas habilidades e conhecimentos por parte 

dos alunos. 

 A feira contou com atividades de pesquisas, onde foi possível a princípio inserir os 

alunos no meio/campo da pesquisa cientifica; é preciso esclarecer que um dos pesquisadores é 

professor na escola citada e foi o orientador dos projetos que foram desenvolvidos para 

apresentação na feira de ciências em abordagem, nesse contexto, estando a frente pela 

primeira vez de uma feira de ciências e em particular na escola campo de pesquisa. O mesmo 

optou que os discentes primeiramente fizessem investigação bibliográfica com foco em 

metodologia e desenvolvimento de pesquisas. Pois, o professor (pesquisador) sentiu a 

necessidade de um estudo sobre metodologia, e ainda a carência de bases teóricas cientificas 

por parte dos discentes, carentes de tais pensamentos filosóficos. 

mailto:moises1marques@hotmail.com
mailto:junioroliveiraportalegre@hotmail.com


 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

2032 

Desta feita, há a pretensão da continuidade de novas edições do evento “feira de 

ciências na escola”, agora com fulcro em atividades práticas e experimentos voltados a 

pesquisa práticas considerando a especificidade do contexto escolar.  

Não obstante é relevante o destaque que está à frente da coordenação de uma feira de 

ciências requer o auxílio e participação e envolvimento de outros seguimentos escolares, onde 

fazemos o destaque de estudantes, professores gestão, equipe tecno-administrativa, tecno-

pedagógica entre outros. Visto que requer organização específica do ambiente como também 

de um planejamento geral a saber: científico, pedagógico, didático e administrativo. Ratifica-

se em tela que o professor (pesquisador) teve auxílio e apoio destes segmentos, ora, 

mencionados. Diante da amplitude dos reflexos tem-se como questão problema: a construção 

(escrita) do projeto por parte dos discentes demonstra linguagem e padrões científicos além de 

competências e habilidades especificas por parte dos alunos enquanto membros 

frequentadores e participantes de feiras de ciências? Para responder a esta indagação 

adotaremos como metodologia um estudo de caso através de uma amostra de projetos 

desenvolvidos na Escola Estadual Margarida de Freitas. 

Quanto a relevância social deste trabalho, o mesmo se configura como relevante, pois, 

as feiras em escolas proporcionam momentos de conhecimento científico e tecnológico sobre 

determinados assuntos e/ou áreas que podem ser compartilhados com a comunidade escolar e 

público externo. Também há o estímulo a educação empreendedora considerando que em 

geral as feiras são abertas ao público externo, com possibilidades de vendas de produtos 

construídos e/ou produzidos pelos pesquisadores iniciantes a um baixo custo, sendo assim 

oportunizando ganhos de ambas as partes, tanto financeiramente como em aquisição novas 

habilidades e competências. 

Quanto a relevância acadêmica, espera-se que o mesmo sirva de novas fontes de 

pesquisa para aqueles da área educacional, tecnológica etc. E que proporcione novas ideias e 

horizontes de novas pesquisas, a fim de complementariedade de conhecimentos. 

 

2. Metodologia 

A pesquisa compõe-se de dois momentos: uma pesquisa bibliográfica a fim de 

identificar conceitos, características e possibilidades educacionais em feiras de ciências; nesta 

seara “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos. [...]” (GIL, 2002, p.44), seguida de um estudo 

de caso com uma pequena amostra de trabalhos acadêmicos de gênero: pré-projetos 

construídos/produzidos por discentes do ensino médio da Escola Estadual Margarida de 
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Freitas, onde, através de três pré-projetos com temáticas diferentes iremos analisar projetos 

escritos por alunos do 1° ao 3° anos da instituição mencionada; buscando características e pré-

requisitos que ateste ou refute a possibilidade de desenvolvimento competências por parte dos 

discentes enquanto pesquisadores em feiras de ciências.   

 

3. Resultados/Discussões 

Quanto aos dados e resultados constata-se através da exploração dos três projetos que 

os mesmos em sua totalidade seguem padrões mínimos de projetos. De acordo com Gil (2002) 

 

O planejamento da pesquisa concretiza-se mediante a elaboração de um projeto, que 

é o documento explicitador das ações a serem desenvolvidas ao longo do processo 

de pesquisa. O projeto deve, portanto, especificar os objetivos da pesquisa, 

apresentar a justificativa de sua realização, definir a modalidade de pesquisa e 

determinar os procedimentos de coleta e análise de dados. Deve, ainda, esclarecer 

acerca do cronograma a ser seguido no desenvolvimento da pesquisa e proporcionar 

a indicação dos recursos humanos, financeiros e materiais necessários para assegurar 

o êxito da pesquisa. (GIL, 2002, p. 19) 

Os trabalhos de gênero projetos em análise tratam de temáticas como: “os impactos 

ambientais do aterro controlado de Portalegre-RN”, de autoria de Viana, Silva e Queiroz 

(2019). “Pesticida natural a base da planta nim (azadirachta indica a. juss)”, de autoria de 

Ferreira, Silva, Pereira (2019). Aloe vera e suas propriedades cosméticas(babosa)”, de autoria 

de Moreira, Viana e Lucena (2019). Um diferencial entres os três trabalhos identificados foi a 

folha de rosto que consta neste último.  

Outra identificação relevante é que este último trabalho trouxe um tema mais 

abrangente e um título em que especifica mais os horizontes da pesquisa. O que contrapõe os 

outros dois que apenas trouxe uma titulação. 

Em pesquisas o tema é o assunto que se deseja estudar e pesquisar. Portanto a escolha 

por parte do pesquisador deve levar em conta possibilidade se tendências de quem irá elaborar 

a pesquisa (em conjunto com seu orientador), assim, o tema de pesquisa tem, portanto, caráter 

mais geral e mais abrangente; já o título se caracteriza como mais específico a função básica 

do título é captar a atenção do leitor, some-se ainda que o mesmo (título) indica o enfoque do 

texto, traz o aspecto central das ideias desenvolvidas no texto; estando assim concatenados 

com a questão pergunta, com os objetivos, metodologia em todos os aspectos do texto. 

Foram identificados os seguintes pontos convergentes nos três trabalhos analisados: o 

resumo, a introdução, referências, considerações finais, materiais e métodos. 
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No que se refere à estrutura os projetos são compreendidos por: parte externa e parte 

interna. Nesse prisma, são componentes destas partes: Parte externa Capa (obrigatório). Parte 

interna, elementos pré-textuais Resumo na língua vernácula (obrigatório); entre. Elementos 

textuais: Introdução; Desenvolvimento; Conclusão. Elementos pós-textuais: Referências 

(obrigatório); apêndice (opcional); anexo (opcional). 

Observa-se a priori que os discentes se utilizaram de conhecimento científico para 

fundamentar e realizar suas pesquisas, pois é possível identificar o método utilizado por eles.  

Os trabalhos em análise trazem a seção própria da metodologia; vislumbra-se na introdução 

excertos redigidos com linguagem, essencialmente, no futuro, o que refuta a ideia do 

conhecimento oriundo do senso comum. Visto que há explicação da opção pela metodologia e 

do delineamento do estudo. “A pesquisa científica é a realização de um estudo planejado, 

sendo o método de abordagem do problema o que caracteriza o aspecto científico da 

investigação. [...]”. (PRODANOV, 2013, p.43). 

Observa-se a seleção da abordagem de pesquisa nos trabalhos, todos eles optaram pela 

abordagem qualitativa em detrimento da abordagem quantitativa (abordagem de foco); some-

se a globalidade dos trabalhos em realizar a pesquisa bibliográfica. 

Embora não dispusessem de laboratórios próprios foi possível fazer experimentos, 

com manipulação como no caso do produto da babosa, com observação afim de compreender 

sua composição, e funcionalidade pois inclui a explicação de todos os procedimentos que se 

supõem necessários para a execução da pesquisa. Dentre os 3 trabalhos analisados, 2 visaram 

produzir produtos, sendo um pesticida  à base de nim e outro produtos cosméticos a base da 

babosa, em ambos os casos utilizaram-se experimentos práticos para testar a eficácia dos 

produtos desenvolvidos. 

 

4. Considerações Finais 

Embora nossa pesquisa exploratória tenha sido realizada com uma pequena amostra, 

pode apontar conclusões preliminares e esclarecedoras do objeto de pesquisa. 

Neste sentido, tendo as Feiras de Ciências como local de possibilidade de divulgação 

científica, espaço constituído e reservado a trocas de informações científicas e tecnológicas 

disponível ao público. No que concerne aos resultados da indagação: a construção (escrita) do 

projeto por parte dos discentes demonstra linguagem e padrões científicos além competências 

e habilidades especificas por parte dos alunos enquanto membros frequentadores e 

participantes de feiras de ciências? 
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Ressalta-se que o fazer pesquisa sempre parte de uma indagação, de um problema e/ou 

situação vivenciada, e as respostas se constituem como em achados. No tocante as respostas 

da indagação do presente trabalho: os achados revelam que os alunos engajados com a feira 

demonstraram a aquisição de habilidades de escrita condizentes com padrões próprios da 

linguagem científica, e demonstraram uma boa compreensão dos conteúdos abordados. E as 

aprendizagens são avaliadas como satisfatória por professores da etapa final da educação 

básica, uma vez que é proporcionado aos discentes uma oportunidade de participação do 

desenvolvimento de projetos de investigação. 

De acordo com Severino (2007), a valorização da construção e produção de trabalhos 

científicos por meio da prática, da forma mais pertinente possível, gera conhecimentos 

significativos; assim como possibilidades de competências e geração de habilidades 

específicas.  

Ao lado disso tem-se que os alunos poderá vir a compreender mecanismos de 

pesquisas cientificas, antes, mesmo de ingressar no ensino superior; oportunidade ímpar que a 

maioria dos estudantes, principalmente os oriundos de escolas públicas não o têm.  
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Área Temática 7: Tecnologias Sociais, Tecnologias Educacionais e Assistivas e Tecnologia da Informação 

 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

1. Introdução 

No Brasil, a polêmica relacionada à produção artesanal de queijos está intrinsecamente 

ligada aos aspectos de preservação do alimento como identidade, da sua contribuição no 

âmbito social do agricultor familiar e das discórdias que envolvem a informalidade, ou seja, 

as condições higiênico-sanitária do processo produtivo versus a legalização (MENEZES, 

2011). No Estado do Rio Grande do Sul, dois tipos de queijos artesanais a partir de leite cru 

são produzidos há mais de um século: o queijo colonial ou da colônia e o queijo serrano 

(CRUZ; MENASCHE, 2014; CANOVA, 2013). 

O conceito de qualidade dos alimentos tem se modificado atualmente, sinalizando uma 

virada de qualidade (qualitytrun), baseada, entre outros conceitos, na construção e reprodução 

de cadeias curtas e descentralizadas que ligam a produção de alimentos e consumo (CRUZ e 

SCHNEIDER, 2010). No caso do queijo serrano no RS, Cruz e Menasche (2014) observaram 

que o consumo local dos lácteos estava relacionado com percepções de o produto ser saudável 

além de aspectos culturais. A “naturalidade” dos produtos nos mercados de rua foi o principal 

motivo das compras nesses locais (BEHRENS et al., 2010). 

Acompanhando a tendência de protagonismo do consumidor consciente na cadeia 

produtiva de queijos, o estudo das percepções e de fatores que influenciam sua decisão de 

compra de queijos com e sem inspeção podem guiar estratégias educacionais de 

conscientização e valorização dos queijos inspecionados, mais seguros para sua saúde 

(CRUZ; MENASCHE, 2014). Assim, o presente trabalho objetiva o estudo da percepção de 

consumidores do Rio Grande do Sul quanto a queijos caseiros e inspecionados pela 

metodologia de associação de palavras. 
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2. Metodologia 

Este trabalho utiliza metodologia descritiva, caracterizada pela utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados, visando descrever características de determinado grupo de 

voluntários do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, convidados através das redes sociais dos 

pesquisadores a preencher um formulário de pesquisa online e em seguida compartilhá-lo, 

criando uma amostragem em bola de neve. Interesse, maioridade, disponibilidade para 

participar e morar no Rio Grande do Sul foram os critérios para a seleção dos voluntários, ou 

seja, de forma não intencional e não probabilística. 

A técnica usada no formulário é a associação de palavras, que permite avaliar a 

percepção dos consumidores e dos não consumidores de determinado tipo de queijo 

(JUDACEWSKI et al., 2019). 

O formulário de pesquisa iniciou propondo um termo de aceitação para o participante 

assinar e em seguida mostra três imagens distintas de queijos, com seus respectivos nomes: 1) 

Queijo caseiro 2) Queijo inspecionado e 3) Queijo mussarela, com enunciados que 

convidavam o voluntário a observar a foto do queijo e listar as 4 primeiras palavras, 

expressões e/ou imagens que viessem à sua mente. Por fim, uma série de 8 perguntas fechadas 

faz uma caracterização sócio-demográficado entrevistado, composta por gênero, faixa etária, 

escolaridade, faixa salarial, cidade de residência, zona de residência (urbana ou rural), 

frequência de consumo de queijo e frequência de consumo de queijo caseiro. 

Três dos autores primeiramente agruparam palavras com significados semelhantes de 

forma independente e as discrepâncias foram resolvidas dentro de todo o grupo pela 

convergência das ideias, criando assim 6 dimensões principais de palavras, para posterior 

aprofundamento da análise.Apenas palavras mencionadas por pelo menos 5% dos voluntários 

foram consideradas para esta análise (JUDACEWSKI et al., 2019). A frequência com que 

cada palavra foi mencionada foi calculada e expressa em porcentagem. Os dados foram 

organizados e analisados em software de planilhas (Excel, Microsoft, EUA). 

 

3. Resultados/Discussões 

Das 231 respostas, 164 foram consideradas válidas, sendo considerados outliers os 

voluntários que moram fora do Rio Grande do Sul e que não forneceram 4 palavras, 

sentimentos ou pensamentos. Assim, a amostra utilizada foi composta por 100% de residentes 

no RS, 58,5% do sexo feminino, 63,4% tinham na faixa de 26 a 45 anos, 82,9% tinham ensino 

superior completo e 62,2% faixa de renda entre R$1.045,00 e R$6.270,00. 
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Um total de 584 palavras diferentes foram associadas aos 3 queijos. A Figura 1 mostra a 

frequência relativa daquelas citadas pelo menos 5% para cada queijo. 

 

Figura 1. Porcentagem da frequência de aparecimento das principais palavras (citadas ao 

menos por 5% dos participantes) para os três queijos estudados. 

 

As palavras mais associadas com o queijo caseiro foram colonial, citado por 28% dos 

entrevistados; delicioso, 13%; aroma, 13%; artesanal, 12%; familiar, 7%; caseio, 8%; 

maturação, 7%; higiene, 5%; derretido, 5%; alimento, 5%; pizza, 5%; olhadura, 7%. Queijo 

colonial é a denominação a produtos produzidos e comercializados em regiões 

caracteristicamente colonizadas por imigrantes italianos, que viviam em colônias no interior 

do Estado (MARIOT, 2002). Atualmente, queijos caseiros, não inspecionados, estão 

veiculados a produção da agricultura familiar, sendo a valorização do saber-fazer um fator 

determinante para sua produção e comercialização (MENEZES, 2011). Os resultados do 

presente trabalho ainda relacionam os queijos caseiros a sentimentos positivos como delicioso 

ou utilização em gastronomia como pizza, alimento e derretido. Ainda, aspectos como higiene 

e maturação se mostraram como gatilhos importantes para os entrevistados quando pensem 

inicialmente nesses produtos. Também, ao citar olhaduras como uma palavra relacionada ao 

queijo caseiro, fica claro que esse aspecto visual é característico desses produtos, apesar de 

ele estar diretamente relacionado à presença de coliformes fecais (SOBRAL, 2017). 

Para o queijo inspecionado as palavras mais associadas foram industrialização, citado 

por 33% dos entrevistados; segurança 26%; qualidade, 20%; embalagem, 14%;caro, 12%; 

variedade, 14%; higiene, 6%; padronizado, 9%; rótulo, 5%; e controle, 5%. Por requisitos 
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legais, alimentos inspecionados devem ter embalagem e rótulo para sua identificação e 

informação para com o consumidor, aspecto observado pelos entrevistados. Ao contrário do 

observado para os queijos caseiros, os resultados ainda indicam que esse produto está 

relacionado a produtos produzidos em indústrias, que acaba por culminar em um alimento 

mais padronizado e de maior variedade. Ainda, os entrevistados relacionaram os queijos 

inspecionados à higiene, controle e segurança, com forte indicativo que aspectos regulatórios 

foram importantes para eles ao pensarem nesse tipo de produto. 

Já para o queijo mussarela, colocado na pesquisa por ser considerado claramente um 

queijo muito industrializado, as palavras mais associadas foram pizza, citado por 39% dos 

entrevistados; lanche, 38%;derretido, 19%; delicioso; 9%; industrializado, 9%; alimento, 

11%; cremoso, 11%; maciez, 9%; ralado, 11%; e aroma, 5%. Os resultados indicam que esse 

tipo de queijo está diretamente relacionado à utilização em alimentos, possivelmente devido a 

se caracterizar por um queijo mais amplamente encontrado em supermercados e consumido 

diariamente pela população. 

 

4. Considerações Finais 

As principais palavras associadas ao queijo caseiro: colonial, delicioso, aroma, 

artesanal, entre outras, indicam percepção dos entrevistados de um produto ligado às formas 

tradicionais de produção e de possuir propriedades sensoriais positivas. Já o queijo 

inspecionado, associado em primeiro lugar a palavras como industrialização, segurança, 

qualidade, embalagem, indicam percepção de um produto ligado a processos industriais de 

fabricação, maior segurança ao consumo e maior valor agregado. O queijo mussarela, 

associado majoritariamente às palavras pizza, lanche, derretido e delicioso, indica percepção 

de formas gastronômicas de consumo e propriedades sensoriais positivas. 
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Área Temática 07: Tecnologias Sociais, Tecnologias Educacionais e Assistivas e Tecnologia da Informação 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

No Brasil, é comum que em áreas rurais exista o parcelamento de solo devido as 

diferentes formas de ocupação. Com isso, antigas glebas, com áreas mais extensas e 

anteriormente localizadas nestes lugares são fracionadas para facilitar sua venda. Em muitas 

vezes, a ocupação ocorre de forma irregular, sem nenhuma estrutura de saneamento básico, 

desencadeamento um conjunto de impactos socioambientais difíceis de serem geridos pela 

gestão publica. 

 Esta é a situação do município de Gramado, localizado no nordeste do estado do Rio 

Grande do Sul (RS), conhecido em todo território brasileiro pelo seu enorme apelo turístico. 

Com isso, no município, a cada ano, ocorre um aumento dos serviços de turismo, com atração 

de trabalhadores que vem para Gramado em busca de novas oportunidades. Em função do 

preço da terra e alugueis elevados na área urbana, essas pessoas tendem a comprar lotes em 

áreas irregulares, isto é, formando loteamentos rurais fracionados por pequenos proprietários 

que ainda não possuem a documentação legal do parcelamento do solo desses terrenos. 

Frente a essa problemática, este estudo tem como objetivo principal elaborar um 

projeto técnico de um sistema coletivo alternativo de tratamento de esgoto doméstico por 

meio de uma Tecnologia Social, para uma comunidade rural de Gramado, utilizando materiais 

reciclados para o sistema de fossa séptica e filtro anaeróbio e leito cultivado para o sumidouro 

(wetland). Pensando nisto, selecionou-se um dos loteamentos irregulares existentes em 

Gramado, localizado na NU-4 (Núcleo Urbano Quatro), Linha Ávila Alta, conforme Plano 
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Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) em 2014, que caracteriza a área por 

aglomerações com todas as características urbanas. 

Para além de buscar uma alternativa para Gramado, devemos lembrar que no Brasil 

cerca de 24 milhões de brasileiros ainda sofrem com o problema crônico e grave da falta de 

saneamento básico, tanto em áreas urbanas como rurais. Os motivos vão desde a ausência de 

prioridade nas políticas públicas até a própria cultura do morador, que não vê o saneamento 

básico como uma necessidade básica de saúde (EMBRAPA, 2018).  

 

2. Metodologia 

A área de estudo situa-se na estrada municipal da Linha Ávila Baixa, classificada 

como área rural de Gramado. Essa localidade encontra-se a uma distância de sete quilômetros 

do centro urbano municipal, na direção predominantemente oeste. A área de 14.990m² faz 

divisa aos fundos com o Arroio Grande, lateralmente com outras áreas rurais e apresenta uma 

inclinação média de 8%. Apresenta 20 edificações, sendo 19 residências unifamiliares 

consolidadas e um galpão para guardar lenha (Figura 1). A maioria da comunidade local é 

composta por famílias de trabalhadores que atuam no setor de serviços relacionado ao 

turismo. 

Figura 2 – Comparativo do crescimento do número de edificações na área de estudo  

 

Fonte: Os autores (2018). 

 

A pesquisa teve uma abordagem quali-quantitativa desenvolvida em três etapas: 

exploratória, campo e analítica. A abordagem exploratória foi realizada com base em 

pesquisas bibliográficas sobre os diferentes temas abordados, tais como: tecnologias sociais, 

2010 2018 
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uso de lodos cultivados, metodologias de tratamento de esgoto e outros. A etapa de campo foi 

realizada diretamente na área de estudo, por intermédio de um mapeamento da situação 

urbanística da área e realização de entrevistas. Para elaboração do mapa foi utilizada imagens 

geradas a partir do drone Phantom 4, auxiliando no fornecimento de informações necessárias 

para o projeto hidrossanitário das edificações existentes. As entrevistas foram realizadas com 

cada morador das edificações.  

Na ultima etapa, a analítica, foi uma compilação das anteriores, servindo como base 

teórica e técnica para o desenvolvimento do projeto de esgotamento sanitário das 

residências.Os critérios técnicos do projeto da fossa séptica e filtro anaeróbio foram baseados 

em duas Normas Técnicas, NBR 13969/1997-Tanques sépticos: Unidades de tratamento 

complementar e disposição final dos efluentes líquidos e a NBR 7229/1993-Projeto, 

construção e operação de sistemas de tanques sépticos. Já o dimensionamento do wetland foi 

realizado conforme metodologia proposta por Andrade et al. (2012). 

Na realização do projeto hidrossanitário foi utilizado o software AutoCAD 2018 para o 

desenho no formato 2D (Plantas e Vista Transversal) e o software SketchUP PRO 2018 para 

modelagem em formato 3D. Além disto, o sistema de tratamento proposto nessa pesquisa 

utilizou o pneu inservível de borracha aro 22,5cm (caminhão) como o principal material, por 

ser de fácil acesso e pela necessidade de seu reaproveitamento, posto que a incorreta 

destinação ou beneficiamento do mesmo torna-se um problema ambiental. 

 

3. Resultados e Discussões 

As 19 residências unifamiliares foram agrupadas em sete células independentes para 

compor a maior quantidade suportada de contribuição de efluentes por sistema de tratamento 

de esgoto. Dessa forma, foram dimensionados sete sistemas de tratamento de esgoto que 

atenderão a todas as residências existentes no local, levando em consideração a proximidade 

das edificações, o escoamento das águas por gravidade e o número de pessoas em cada 

residência. 

Quanto a fossa séptica, o projeto seguiu como base para o seu dimensionamento os 

critérios estabelecidos pela Norma Regulamentadora Brasileira - NBR 7229/1993 – Projeto, 

construção e operação de sistemas de tanques sépticos, dada pela equação V
volume

= 1000 + 

N
nºde pessoas

. (C
contribuição

.T
tempo de detenção

 + K
taxa de acumulação

.Lf
contribuição de lodo fresco

. Para a área, 

considerou-se que a contribuição de despejos (C) será 100 litros/pessoa.dia e o período de 

detenção (T) 1 dia, conforme Tabela 1 da NBR7229; a contribuição de lodo fresco (Lf) é 1 
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litro/pessoa e a taxa de acumulação de lodo digerido (K) é 65 conforme valores tabelados da 

mesma norma e número de pessoas (N) será diferente para cada sistema. 

Quanto o filtro anaeróbio, utilizou-se como base a ABNT NBR 7229/93 que considera 

variáveis parecidas com o cálculo da fossa séptica indicado anteriormente, conforme equação 

V
volume

= 1,6. N N
nº de pessoas

. C
contribuição

.T
tempo de detenção

. 

Para a Wetland, o dimensionamento do sistema de zona de raízes foi desenvolvido 

com base nos parâmetros estruturais e de cálculo de área do trabalho de Andrade et al (2012), 

devido ao fato de não existir nenhuma norma brasileira para esta tecnologia. Portanto, foi 

utilizado a equação A
Área

= TDH
tempo de detenção hidráulica

. Q
vazão

. N
nº de contribuintes

 / 0,46. 

A partir da realização dos agrupamentos residenciais e dos cálculos feitos acima, 

procedeu-se com o Projeto Gráfico do Sistema Hidrossanitário com o uso da Tecnologia 

Social, onde foi proposto o sistema de tratamento hidrossanitário (Figura 3). 

Figura 3 – Detalhe Planta e Seção Transversal do Projeto Hidrossanitário com uso de TS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Referenciar o artigo 

 

Fonte: Os autores (2018). 

 

Para cada agrupamento familiar, foi calculado um sistema de tratamento, onde os 

mesmos foram devidamente projetados levando em considerações, critérios como a 

localização das vias públicas, a localização do Arroio Grande, os equipamentos do sistema 

hidrossanitário proposto e as curvas de nível da localidade (Figura 3). 
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4. Conclusão 

O sistema de tratamento de esgoto proposto nesse estudo representa uma Tecnologia 

Social baseada no saneamento rural e ecológico, valorizando o reaproveitamento dos 

materiais já existentes (pneus de borracha), e os recursos naturais (zona de raízes wetland). 

Atualmente, os pneus de borracha inservíveis ficam armazenados na usina de resíduos 

municipal e apresentam-se como um problema ambiental quanto à sua correta destinação. 

Para a área de estudo, os sete agrupamentos das 19 residências unifamiliares possibilitaram o 

tratamento de esgoto com um custo 87% mais baixo que o uso do sistema convencional. 

Importante ressaltar que o cálculo do sistema levou em consideração as 73 normas técnicas de 

engenharia e literatura científica, portanto mostram-se eficientes no tratamento dos efluentes 

domésticos (águas negras e cinza), os quais hoje são lançados no arroio Grande.  A 

Tecnologia Social deve ter o apoio da comunidade local e conter a participação da mesma na 

sua implantação, a fim de que as pessoas possam se sentir incluídas na inovação. A presente 

pesquisa serve também como uma proposta de política pública para os gestores municipais, os 

quais poderiam fornecer os pneus de borracha inservíveis para que as comunidades rurais 

possam usá-los na construção do sistema de tratamento. 
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Área Temática 7: Tecnologias Sociais, Tecnologias Educacionais e Assistivas e Tecnologia da Informação 

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

O avanço das tecnologias vem contribuindo significativamente para a vida dos 

indivíduos, inclusive, as pessoas com deficiência estão sendo beneficiadas com o surgimento 

de novas ferramentas, as quais servem de auxílio para melhorar a qualidade de vida. É sabido 

que existem leis e políticas de inclusão social no Brasil, porém é preciso fazer muito mais 

para inclusão das pessoas com deficiência (MACHADO et al., 2017). 

De acordo com Silva, Ferreira e Martins (2016), a Tecnologia Assistiva vai além do 

uso de instrumentos tecnológicos, pois, a depender de algumas adaptações sugeridas pelo 

docente em sua metodologia de condução, pode configurar um recurso que facilite o processo 

de aprendizagem do aluno. Essas iniciativas são relevantes porque proporciona autonomia e 

colabora para qualidade de vida dos alunos com deficiência. É preciso que a educação seja 

inclusiva e acessível para todos. 

As tecnologias assistivas voltadas para o contexto educacional é de grande relevância, 

porém, elas, por si só, não promovem melhorias no processo de adaptação do indivíduo com 

deficiência.“O uso da TA por si só não garante novas formas de aprender com as diferenças e 

pode gerar a valorização apenas da repetição pedagogizadora, que, afastada da realidade, 

limita a sensibilidade e a linguagem”. (CONTE; OURIQUE; BASSEGIO, 2017, p. 20-21) 
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Embora a Tecnologia Assistiva esteja ganhando notoriedade, observa-se que as 

pesquisas de desenvolvimento tecnológico voltadas para as Tecnologias Assistivas ainda 

estão restringidas aos especialistas que têm contato com o indivíduo com deficiência. 

(RODRIGUES; ALVES, 2013). Diante disso, julga-se necessário que a discussão desta 

temática seja mais ampla e configure participação de pesquisadores das diversas áreas e 

espaços da sociedade. 

Assim, este estudo tem como objetivo destacar a evolução do desenvolvimento 

tecnológico voltado para Tecnologia Assistiva no Brasil, visando verificar o quantitativo de 

tecnologias que estão sendo protegidas por meio de uma base de dados brasileira. 

 

2. Metodologia 

A metodologia deste estudo consiste num estudo exploratório, de natureza 

quantitativa, pois oferece informações sobre o objeto de estudo, com descrições precisas da 

situação. Classifica-se como quantitativa porque os dados expressivos sobre o assunto 

abordado são evidenciados por meio de gráfico de linha, percentagem e tabelas. Foi realizado 

um levantamento de dados sobre as Tecnologias Assistivas na base de dados do Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial (INPI).Foram utilizados alguns critérios para a busca 

dessas tecnologias, optando-se pela “Pesquisa Avançada”, por mostrar um quantitativo 

expressivo de tecnologias. Em seguida, foram utilizadas as palavras-chaves “Tecnologias 

Assistivas” na opção título e a linha temporal selecionada foi de 1992 a 2019. Após esses 

filtros, foram encontradas oitenta e duas (82) tecnologias, as quais foram analisadas e 

discutidas nos resultados da pesquisa. 

 

3. Resultados/Discussões 

Foram analisadas as Tecnologias Assistivas no INPI, no período de 1992 a 2019. Os 

resultados destacaram: a evolução anual das TA; os principais inventores; depositantes das 

tecnologias assistivas; países que mais depositaram as tecnologias. 

A Figura 1 apresenta a evolução anual de depósitos de patentes voltados para as 

Tecnologias Assistivas no INPI. De 1992 a 2005 houve apenas 1 depósito de patente, 

enquanto em 2008 e 2010 foram registrados 8 depósitos respectivamente. Em 2016 ocorreu o 

maior número de depósitos, totalizando 13 depósitos, porém, a partir de 2017, os números de 

depósitos reduziram. 
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Figura 1 – Evolução anual de depósitos de patentes voltados às Tecnologias Assistivas no 

INPI (1992-2019) 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, por meio de dados do INPI (2020) 

  

A Tabela 1 evidencia os principais inventores que protegeram as Tecnologias 

Assistivas de sua criação na base de dados INPI. Peter Gaal, Gavin Bernard Horne Alexandre 

Stojanovski possuem diversos depósitos de patentes, inclusive, em outras tecnologias e em 

bancos de dados internacionais. Dentre os principais inventores elencados, apenas um é 

brasileiro, Ricardo da Cunha Fontes, que atualmente trabalha na PUC-Rio como professor e 

na Empresa Tecnologia Humana 3D, na linha de desenvolvimento tecnológico de produtos 

voltados à fabricação e prototipagem rápida/ modelagem CAD, simulações virtuais e 

animações 3D. 

 

Tabela 1 – Principais Inventores 

Inventores Quantidade 

Peter Gaal 3 

Gavin Bernard Horn 3 

Alexandre Stojanovski 2 

Celso Shiguer Kunimura 2 

Ricardo da Cunha Fontes 2 

Fonte: Elaborado pelos autores, por meio de dados do INPI (2020) 

  

 A Figura 2 destaca o percentual dos atores que investiram em Tecnologias Assistivas 

no INPI. As empresas possuem 67% de produção de Tecnologias Assistivas, sendo que todas 

são internacionais. Os inventores independes, brasileiros e estrangeiros, têm o percentual de 

29%. Os institutos e universidades possuem apenas 4% de produção dessas tecnologias. 
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Figura 2 – Percentual dos Atores que investiram nas Tecnologias Assistivas 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, por meio de dados do INPI (2020) 

  

A Tabela 2 apresenta os principais países depositantes de Tecnologias Assistivas no INPI. 

Tabela 2 – Principais países 

Países depositantes Quantidade 

Estados Unidos 49 

Brasil 29 

Reino Unido 2 

Eslovênia 1 

Alemanha 1 

Fonte: Elaborado pelos autores, por meio de dados do INPI (2020) 

Os Estados Unidos apresentam o maior quantitativo, totalizando 49 tecnologias, 

enquanto o Brasil ocupa a segunda posição, com 29 depósitos de patentes. Os depósitos 

realizados pelos países Reino Unido, Eslovênia e Alemanha é pequeno, sendo irrelevantes 

quando compara-se aos Estados Unidos e Brasil. 

 

4. Considerações Finais 

 O desenvolvimento tecnológico proporcionou melhorias na inserção das pessoas com 

deficiência, a partir da colaboração das Tecnologias Assistivas. No entanto, os dados 

evidenciaram que o Brasil ainda não produz um quantitativo considerável de tecnologias 

assistivas, conforme os dados apresentados pela pesquisa. Com o total de 82 depósitos de 

patentes, durante o período de 1992 a 2019, o Brasil apresentou apenas 29 depósitos. 

 Sobre os dados analisados, o ano de 2017 apresentou o maior percentual e com 

relação a os inventores dessas tecnologias, a maioria são estrangeiros. A maior porcentagem 

dos depósitos são realizados por empresas internacionais, enquanto os institutos e 

universidades possuem um percentual pouco expressivo. Quanto ao depósito por países, 

destacaram-se os Estados Unidos e o Brasil. 

29% 

67% 

4% 

Inventores independentes 

Empresas 

Institutos e Universidades 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

2050 

Sugere-se para os atores envolvidos na pesquisa, que os inventores independentes, 

empresas, institutos e universidades cooperem entre si para que seja possível o 

impulsionamento das Tecnologias Assistivas no Brasil.  

Como sugestão para pesquisas futuras, sugere-se que sejam pesquisadas Tecnologias 

Assistivas que estão sendo criadas e protegidas em bases de dados internacionais, visando 

identificar como está a evolução dessas tecnologias no mundo. 
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Área Temática 07: Tecnologias Sociais, Tecnologias Educacionais e Assistivas e Tecnologia da Informação  

Modalidade: Resumo Expandido 

 

 

1. Introdução 

Não é de hoje que o ensino da Matemática apresenta muitos problemas, acarretando 

sérias dificuldades na aprendizagem dos alunos. Porem uma disciplina que serve de apoio a 

outras disciplinas, que cerca o cotidiano dos seres humanos quando vão realizar uma compra, 

fazer uma construção, interpretar um gráfico estatístico, ler um mapa, entre outros, não pode 

passar batido sem receber a importância que merece. 

A geometria como um dos conteúdos abordados na Matemática é um ramo que estuda 

as formas geométricas planas e espaciais, estando presente no nosso cotidiano a todo 

momento em nossas atividade diárias, por meio natural ou não natural. Dessa forma torna-se 

indispensável o estudo da geometria para o desenvolvimento humano, pois proporciona a 

compreensão do mundo e desenvolve o raciocínio lógico, além disso, de acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) de Matemática os conceitos geométricos 

constituem parte importante do currículo da Matemática no ensino fundamental, por 

desenvolver no aluno um pensamento que lhe permite compreender, descrever e representar o 

mundo em que vive (BRASIL, 1997, p. 55).  

Do mesmo modo, as coordenadas cartesianas trabalhada em sala de aula através de 

duas retas perpendiculares a um plano e se caracteriza por determinar a posição de um ponto a 

partir de suas coordenadas. No entanto assim como outros conteúdos matemáticos esses dois 

assuntos são trabalhados verbalmente em sala de aula, se utilizando muitas vezes apenas de 
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livros e lousa. Por sua vez, os PCN’s (BRASIL, 1997, p. 15) destacam a necessidade de rever 

um ensino centrado em procedimentos mecânicos, desprovidos de significados para o aluno. 

Nesse sentido, pela importância que esse conteúdo possui no cotidiano de cada um de 

nós e por uma possível contribuição para o aprendizado em sala de aula foi criado o jogo 

Batalha Planificada cujo o objetivo foi identificar as contribuições do jogo Batalha 

Planificada no aprendizado em sala de aula. 

 

2. Metodologia 

O local de estudo foi a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Dona Zila, no município de Moju, no estado do Pará. A escola possui duas turmas do 5º ano 

do Ensino Fundamental, uma funcionando no período da manhã e outra do período da tarde, 

com cerca de 24 alunos cada turma, as quais se tornaram o universo deste trabalho.  

 

Figura 1- Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Dona Zila 

 
Fonte: google.com/maps/place/Escola+Municipal+de+Ensino+Infantil+e+Fundamental+Dona+Zila/@-

1.8917035,-

48.7653491,3a,90y,186.17h,86.46t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEcjNhAFUAKB0GyGdddEDPQ!2e0!7i13312!8i6

656!4m5!3m4!1s0x92bcabb13e55d4f1:0x2451cdc9f9243714!8m2!3d-1 

 

Utilizou-se para coleta de dados da observação não participante, durante um período 

de duas semanas. Este caminho metodológico foi utilizado por permitir que o pesquisador 

entre em contato com a realidade estudada sem integrar-se a ela, permanecendo de fora como 

mero espectador (MARCONI & LAKATOS, 2003, p. 193). 

Todas as informações coletadas foram anotadas em um caderno para análise 

qualitativa. Além de entrevista com a professora, de forma anônima e voluntária. Após esse 

período de observação e entrevista chegou-se a proposta desta atividade voltada para o estudo 

da planificação e coordenadas cartesianas, tendo em vista as grandes dificuldades encontradas 

mailto:google.com/maps/place/Escola+Municipal+de+Ensino+Infantil+e+Fundamental+Dona+Zila/@-1.8917035,-48.7653491,3a,90y,186.17h,86.46t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEcjNhAFUAKB0GyGdddEDPQ!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x92bcabb13e55d4f1:0x2451cdc9f9243714!8m2!3d-1
mailto:google.com/maps/place/Escola+Municipal+de+Ensino+Infantil+e+Fundamental+Dona+Zila/@-1.8917035,-48.7653491,3a,90y,186.17h,86.46t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEcjNhAFUAKB0GyGdddEDPQ!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x92bcabb13e55d4f1:0x2451cdc9f9243714!8m2!3d-1
mailto:google.com/maps/place/Escola+Municipal+de+Ensino+Infantil+e+Fundamental+Dona+Zila/@-1.8917035,-48.7653491,3a,90y,186.17h,86.46t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEcjNhAFUAKB0GyGdddEDPQ!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x92bcabb13e55d4f1:0x2451cdc9f9243714!8m2!3d-1
mailto:google.com/maps/place/Escola+Municipal+de+Ensino+Infantil+e+Fundamental+Dona+Zila/@-1.8917035,-48.7653491,3a,90y,186.17h,86.46t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEcjNhAFUAKB0GyGdddEDPQ!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x92bcabb13e55d4f1:0x2451cdc9f9243714!8m2!3d-1
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no ensino/aprendizagem deste conteúdo. Portanto, fez-se necessário à implementação de uma 

didática lúdica de ensino em Matemática que visasse trabalhar esses conteúdos. 

Dessa forma a aplicação do jogo Batalha Planificada foi realizado nas turmas universo 

deste trabalho. As turmas foram divididas em seis grupos, com quatro componentes cada 

formando duas duplas, que ficam dispostas em cada ponta do tabuleiro atrás de uma barreira 

impedindo que as duplas pudessem ver o jogo de seus oponentes.  

Figura 2 - Tabuleiro do jogo Batalha Planificada 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

O jogo iniciou com as duplas distribuindo suas peças nas casinhas, após isso as duplas 

davam coordenadas utilizando letras e números, o objetivo era acertar a casinha que continha 

as peças para montar a planificação no campo de conquista. Além disso, elas possuíam um 

campo controle onde podiam marcar as coordenadas que já haviam utilizado, vencia a dupla 

que montasse primeiro a planificação corretamente. 
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Figura 2 - Planificação do jogo Batalha Planificada 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

3. Resultados/Discussões 

Com a aplicação do jogo Batalha Planificada constatou-se uma evolução no 

conhecimento dos alunos durante a partida, a utilização da planificação de forma concreta 

durante o jogo mostrou um ótimo desenvolvimento dos alunos, que a priori tiveram uma certa 

dificuldade de montar as formas geométricas solidas planificadas, mas à medida que foram 

obtendo um maior entendimento do jogo conseguiram melhorar a montagem das formas.  

As coordenadas cartesianas mesmo sendo trabalhada com letras e números mostraram 

o bom desempenho dos alunos que puderam relacionar as coordenadas que trabalharam no 

jogo com a já utilizada na explicação do assunto em sala de aula. A posição do PCN (1997, p. 

46) é que os jogos constituem uma forma interessante por serem atrativos, favorecerem a 

resolução de problemas e soluções. 

A medida que o jogo se desenvolvia pode-se constatar as contribuições que o jogo 

trouxe acerca do conhecimento dos alunos, trazendo um aprendizado concreto de assuntos 

abordados inicialmente de forma verbal em sala de aula. Corbalán (199, p. 14) menciona que 

ensinar e aprender Matemática pode e deve ser uma experiência feliz, e que é bastante 

evidente que só poderemos falar de um trabalho docente bem feito quando todos alcançam a 

satisfação.  

Verificamos ainda o desenvolvimento dos alunos a medida que o jogo evoluía, quando 

estes faziam relação do jogo com o assunto, se mostrando muito satisfeitos e motivados. 

Segundo Grando (2000, p.32), a inserção do jogo no ensino de Matemática, representa uma 
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atividade lúdica, que envolve o desejo e o interesse do jogador pela própria ação do jogo, o 

que motiva o jogador a conhecer seus limites e suas possibilidades, adquirindo confiança. 

 

4. Considerações Finais ou Conclusão 

Com esse jogo Batalha Planificada o desempenho dos alunos foi notório, assim como 

nossa satisfação. Em toda a prática executada os alunos reagiram positivamente, 

demonstrando bastante interesse, além disso, propiciou um momento de diversão e 

descontração associado a aprendizagem para os alunos da escola Dona Zila, que apresentaram 

motivação em aprender matemática. Diante dessas evidencias concluímos que o jogo Batalha 

Planificada é um recurso eficaz de auxilio no ensino e aprendizagem de Matemática. 
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Área Temática VII: Tecnologias Sociais, Tecnologias Educacionais e Assistivas e Tecnologia da 

Informação 
Modalidade: Tecnologia Social 

 

Resumo 

O objetivo deste estudo foi desenvolver tecnologias sociais para piscicultura familiar, que cultivam 

tambaqui (Colossoma macropomum). As tecnologias foram construídas durante o curso de Boas 

Práticas de Manejo no município de Curralinho, arquipélago do Marajó (Pará - Brasil), em março de 

2020. Ao final do curso, foi conduzida uma oficina para produção dos equipamentos de manejo, entre 

estudantes, professores e aqüiculturas locais. O projeto capacitou homens e mulheres de diversas 

comunidades rurais. O disco de Secchi, ictiometro, puçá e tanque-rede, foram as tecnologias 

construídas e testadas nas pisciculturas locais. Em conclusão, as atividades de extensão e a construção 

de equipamentos de baixo custo para piscicultura familiar, foram bem sucedidas. As tecnologias 

sociais construídas se mostraram tecnicamente viável, sendo uma alternativa sustentável para 

produção e manejo de tambaqui local. 

 

Palavras-Chave: Aquicultura, Tambaqui, Manejo, Oficina, Inovação 

 
Abstract  

The objective of this study was to develop social technologies for family fish farming, which cultivate 

tambaqui (Colossoma macropomum). The technologies were built during the course of Good 

Management Practices in the municipality of Curralinho, Marajó archipelago (Pará - Brazil), in March 

2020. At the end of the course, a workshop was held to produce the management equipment, among 

students, teachers and local fish farmers. The project trained men and women from different rural 

communities. Secchi's disk, ichthyometer, bowl and net-tank were the technologies built and tested in 

local fish farms.In conclusion, the extension activities and the construction of low cost equipment for 

family fish farming were successful. The social technologies built, proved to be technically viable, 

being a sustainable alternative for the production and management of local tambaqui. 

 
Key words: Aquaculture, Tambaqui, Management, Workshop, Innovation 

 

 

1. PROBLEMA 

No arquipélago do Marajó (Pará - Brasil), a piscicultura contribui para o 

desenvolvimento rural, possibilitando o retorno econômico aos produtores(as). Vale destacar, 

que colabora na geração de emprego, otimiza os recursos naturais existentes nas propriedades 

e com estratégia de fixação do homem do campo nas ilhas locais. A criação de peixes é 

exercida em vários municípios do Marajó, desde a subsistência até os grandes produtores. O 

peixe nativo mais produzido na região do Marajó é o tambaqui (Colossoma macropomum 

mailto:j.palomaatm@gmail.com
mailto:fabricio.nilo@ifpa.edu.br
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Cuvier, 1818), em função da ampla disponibilidade de alevinos ao longo do ano, na região 

nordeste paraense. Muitos produtores destacam, que transportam essa espécie para o Marajó e 

consideram que o cultivo é importante, pelo potencial de crescimento, alta produtividade, 

rusticidade, aceitação de alimentos alternativos em cativeiro e consumo pela população local. 

De forma contrária, muitos piscicultores vem apresentando problemas ao desenvolver a 

atividade, por falta de Boas Práticas de Manejo (BPM’s) e aquisição de equipamentos para 

manejar a espécie. Uma alternativa compatível e realista consiste em desenvolver tecnologias 

sociais, que sejam adaptáveis aos problemas vivenciados pelos produtores locais. 

 

2. OBJETIVOS 

a. GERAL 

Desenvolver tecnologias sociais para piscicultura familiar que cultivam tambaqui 

(Colossoma macropomum) no arquipélago do Marajó, Amazônia, Brasil. 

 

b. ESPECÍFICOS 

 Produzir um disco de Secchi; 

 Confeccionar um puçá; 

 Criar um tanque-rede; 

 Construir um ictiometro. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

O Brasil apresenta um enorme potencial para o desenvolvimento da aquicultura 

(SILVA et al., 2018; MEDEIROS et al., 2017). Os recursos hídricos da Amazônia, o clima 

favorável e à condição geográfica, são fatores essenciais para o crescimento da mesma 

(DANTAS et al., 2019; FERREIRA et al., 2020). A criação de peixes no Estado do Pará se 

encontra em crescimento, sendo uma atividade desenvolvida por aquicultores(as) de pequeno, 

médio e grande porte. Uma atividade também exercida pela agricultura familiar, extrativistas 

e ribeirinhos (AIZAWA et al., 2014; ZACARDI et al., 2017), com perspectiva de crescimento 

no arquipélago do Marajó.  

Os aquicultores no Marajó, por exemplo, cultivam o tambaqui (Colossoma 

macropomum Cuvier, 1818), para a subsistência e, o excedente comercializam. Porém, a 
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cultura da espécie é praticada em estruturas de pequeno porte, com baixo desenvolvimento 

tecnológico e utilizam conhecimento empírico. A piscicultura local contribui para o 

desenvolvimento rural, possibilita o retorno econômico aos produtores, colabora para a 

geração de emprego e otimiza os recursos naturais existentes nas propriedades. De forma 

contrária, muitos produtores vem apresentando problemas ao desenvolver a atividade, por 

falta de Boas Práticas de Manejo (BPM) na piscicultura. Uma alternativa consiste em 

desenvolver tecnologias sociais que sejam adaptáveis aos problemas vivenciados nessa região 

da Amazônia.  

Tecnologia social envolve todo o produto, método, processo ou técnica que são 

criados juntamente com a comunidade para solucionar algum tipo de problema social 

(DAGNINO, 2011). Essas tecnologias, devem atender os quesitos de simplicidade, baixo 

custo, fácil aplicabilidade e impacto social comprovado na piscicultura (MEDEIROS et al., 

2018). Segundo Oliveira et al. (2012), ainda há muitos desafios no que se diz respeito a 

transferência de tecnologia. Assim, o repasse de conhecimento, por meio do projeto de 

extensão “Transferência de tecnologia através da capacitação e assistência técnica para 

criadores de tambaqui, Colossoma macropomum no arquipélago do Marajó/PA”. Esse foi 

financiado pela Pró-Reitora de Extensão e Relações Externas (PROEX) do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), sob o edital número 03/2019.  

O projeto foi conduzido por estudantes regularmente matriculados no curso de 

Licenciatura em Educação do Campo e do curso Técnico em Aquicultura do IFPA Campus 

Breves. Eles participaram de todas as etapas do projeto, atuando nas condições de 

pesquisadores e instrutores. Construíram as tecnologias sociais para cultura do tambaqui. Para 

isso, professores, estudantes e cursistas participaram da oficina de construção. Foi usada uma 

linguagem simples durante as construções, a fim de proporcionar um melhor entendimento 

por parte dos piscicultores. Foram utilizados materiais alternativos e de baixo custo, levando 

em consideração a realidade da piscicultura local. 

Diante do exposto, o apresente trabalho de extensão desenvolveu quatro tecnologias 

sociais que podem ser utilizados pela piscicultura de caráter familiar no Marajó. 

 

 

4. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA SOCIAL 

O disco de Secchi, ictiômetro, puçá e tanque-rede, foram as tecnologias sociais 

desenvolvidas para piscicultura familiar (Figuras 1, 2, 3 e 4).  

 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

2060 

Confecção do disco de Secchi 

Para a confecção do disco de Secchi, 

foram utilizados os seguintes materiais: uma 

tampa de vasilha (com aproximadamente 20 a 30 

cm de diâmetro),um cabo de vassoura,uma fita 

métrica, além de pregos e martelo. O primeiro 

passo para a confecção do disco, envolveu a 

pintura da tampa em quadrantes alternados na cor 

preta e branco (sendo dois pretos e dois brancos). 

No segundo passo, do processo de confecção, 

realizou-se a fixação da fita métrica em uma das 

extremidades do cabo de vassoura, com auxílio 

de prego e martelo, de forma que esta ficasse bem 

esticada. O terceiro e último passo, foi a fixação 

da tampa no cabo de vassoura. 

 

Confecção do ictiômetro 

O actinômetro é uma ferramenta utilizada 

para acomodar o peixe confortavelmente. Para a 

elaboração do instrumento, foram utilizados: 

madeira (sobras), fita graduada, pregos e martelo. 

O primeiro passo para sua elaboração, consistiu 

em cortar a madeira em forma de um retângulo, 

com aproximadamente 30 a 50 cm de 

comprimento. Cortou-se uma outra madeira, de 

maneira a fixar essa na lateral do instrumento, 

formando uma “parede em L”. Após isso, foi 

possível unir as partes com auxílio de pregos e 

martelo. Por fim, realizou-se a fixação da fita 

graduada na lateral da “parede” formada. 

Confecção do puçá 

 

 

 

Figura 1 –Tecnologia: Disco de Secchi 

Figura 2 –Tecnologia: ictiômetro 
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Para a fabricação desta tecnologia social, 

utilizamos cano PVC 20 mm, conexões de PVC 

(joelho e T), cola PVC e saco de polietileno 

(comumente utilizadas para armazenar cebolas). 

Inicialmente, cortou-se o cano PVC nos seguintes 

tamanhos: dois pedaços em tamanhos entre 50 a 

60 cm (comprimento), dois em tamanhos de 

aproximadamente 30 a 40 cm (lateral) e dois em 

tamanho de aproximadamente 12 a 15 cm. Após 

esse passo, as partes foram unidas com as 

conexões, deixando a conexão em T centralizado 

no comprimento do retângulo (unindo os dois 

pedaços menores do cano PVC). Com o retângulo 

formado e colado, foi fixado a abertura do saco 

de polietileno com amarras e cola, observando 

para que ficasse bem presa, e por último foi 

acoplado na conexão em T, outro pedaço de cano 

PVC de comprimento maior para servir de cabo. 

Confecção do tanque-rede 

Com a função de reter determinado 

número de indivíduos, permitindo o livre fluxo de 

água, o tanque-rede foi confeccionado utilizando 

os seguintes materiais: madeira (podendo ser 

cabo de vassoura), tela de polietileno 

(reaproveitável), pregos e martelo. O primeiro 

passo consistiu no corte da madeira, nas seguintes 

dimensões: quatro pedaços de 50 cm e oito 

pedaço de 30 cm. Após o corte, as partes foram 

unidas, com auxílio de prego e martelo, em 

seguida com amarras foi fixada a tela, observando 

para que ficasse bem presa. 

 

 

 

Figura 3 –Tecnologia: puçá 

Figura 4 –Tecnologia: tanque-rede 
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5. RESULTADOS 

 

A difusão e a transferência são partes indissociáveis do mesmo processo, que inclui a 

geração de tecnologia (FARIAS; MENDES, 2009). Esse processo tem como finalidade a 

adoção de inovações pelos aquicultores, visando o desenvolvimento sustentável. 

No processo produtivo, analisar os parâmetros físicos e químicos da água, permite ao 

piscicultor controlar e adequar o ambiente de suas criações, promovendo bom 

desenvolvimento dos organismos aquáticos, tornando a atividade economicamente viável 

(LEIRA et al., 2017). Condições inadequadas da qualidade da água comprometem o sucesso 

dos sistemas de aquicultura, acarretando em problemas no cultivo e até mesmo a 

sobrevivência dos peixes (LACHI; SIPAÚBA, 2018). 

Dentre os parâmetros físicos que influenciam na qualidade da água, está a 

transparência (cor, turbidez e sólidos). Esta variável refere-se a medida da profundidade, em 

centímetros, da capacidade de penetração da luz na água, que varia com a presença de 

fitoplâncton e/ou excesso de suspensão de sedimentos finos (silte e argilas) (LOPES, 2012). A 

leitura da transparência é feita com um equipamento denominado disco de Secchi. Dada a sua 

importância de uso na piscicultura. O disco de Secchi foi a primeira tecnologia social 

confeccionada para piscicultura familiar. 

Para realizar a aferição da transparência, o piscicultor deve mergulhar o disco de 

Secchi lentamente na água, em posição vertical até que não seja possível enxergá-lo. Quando 

este limite é identificado, marca-se na fita graduada a distância de transparência em 

centímetro e, em seguida, realiza-se o registro dos dados (MATOS et al., 2016). É importante, 

que juntamente com essa informação, insira também informações sobre a cor da água (verde – 

presença de fitoplâncton, barrenta – excesso de argila) (SENAR, 2019).  

Recomenda-se que o monitoramento da qualidade da água através do uso do disco de 

Secchi, seja realizado a cada semana ou a cada três dias, preferencialmente em dias de sol e 

aproximadamente no mesmo horário. A transparência mais adequada para o sistema de 

piscicultura está entre 30 e 60cm de profundidade, indicando uma densidade apropriada de 

fitoplâncton. Medidas acima de 60 cm indica a possibilidade de invasão de macrófitas, e 

menor que 30 cm indicativo de riscos iminentes com o oxigênio dissolvido e variação no pH, 

devendo realizar manejo adequado (LOPES, 2012; SENAR, 2019). 

O acompanhamento do desenvolvimento dos peixes utilizando a biometria é uma 

etapa importante do processo de manejo durante o cultivo. A biometria consiste na coleta e 

análise de amostras e informações que auxiliam no ajuste do manejo da produção, 
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principalmente no que se refere a alimentação (LIMA et al., 2013). 

O manejo da biometria envolve a captura, medição do tamanho e pesagem de uma 

amostra de peixes do viveiro, que seja representativa. Torna-se importante frisar, que os 

procedimentos realizados fora da água (pesagem e medição), devem ser em menor tempo 

possível para que os animais sejam devolvidos o mais rápido para o viveiro (FARIA et al., 

2013) e de forma cuidadosa de maneira a reduzir o estresse, ferimentos e morte dos peixes 

(VIDAL et al., 2008).  

A biometria deve ser realizada periodicamente, ao menos uma vez no mês 

(TAVARES-DIAS; FUJIMOTO, 2014), preferencialmente após jejum de 24h e nas primeiras 

horas do dia. Dentre os materiais comumente utilizados para a prática da biometria na 

piscicultura estão a rede de captura; ictiometro; puçás; balança; baldes. Nesse contexto, os 

instrumentos de ictiometro, puçá e tanque-rede, foram as tecnologias sociais confeccionadas 

no curso de BPM. 

Em conclusão, as atividades de extensão e a construção de equipamentos de baixo 

custo para piscicultura familiar marajoara foram bem sucedidas. O disco de Secchi, 

ictiômetro, puçá e o tanque-rede, se mostraram tecnicamente viável, sendo uma alternativa 

sustentável e economicamente viável para produção e manejo de peixes local. O 

protagonismo dos piscicultores para elaboração das tecnologias sociais contribuiu para 

adequação do produto. A autonomia destes na participação e apropriação das soluções 

sustentáveis efetivas são fundamentais para a replicação da tecnologia, sendo este o 

mecanismo chave para o sucesso do projeto.  
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Área Temática 5:  Meio Ambiente, Recursos Florestais e Recursos Pesqueiros 

Modalidade: Tecnologia Social 

 

Resumo 

Na Amazônia Brasileira, um dos rios mais modificados é o rio Tocantins, que está experimentando 

diferentes impactos antrópicos. O livro “A Pesca no Rio Tocantins” foi elaborado com o objetivo de 

divulgar os resultados das pesquisas realizadas pela equipe do Laboratório de Ecologia Humana e 

Peixes  sobre pesca artesanal, ecologia humana e ecologia de peixes no rio Tocantins na Amazônia 

brasileira. Além de promover a conscientização das comunidades ribeirinhas acerca da conservação e 

do uso sustentável dos recursos pesqueiros e hídricos. Visamos mostrar os desafios enfrentados na 

região devido às alterações antrópicas e aproximar a população em geral do conhecimento gerado na 

academia. Os dados foram obtidos através de coletas de peixes e de entrevistas com 32 pescadores e 

pescadoras em 5 comunidades nos rios Tocantins e Araguaia. A partir de informações oriundas das 

entrevistas e da bibliografia disponível, abordamos temáticas como a ecologia das espécies de peixes 

mais pescados e também questões a respeito dos impactos antrópicos na região. Atualmente a região 

do médio Rio Tocantins está ameaçada por dois empreendimentos de larga escala: a usina hidrelétrica 

de Marabá e a hidrovia Araguaia-Tocantins, que irá acarretar a implosão das pedras que formam as 

corredeiras desse trecho do rio. A implementação desses empreendimentos pode colocar em risco a 

pesca e a biodiversidade da região. Acreditamos que esse livro pode ser uma importante ferramenta 

para a divulgação da pesquisa que é gerada na universidade e pode fomentar iniciativas voltadas ao 

manejo dos recursos e da preservação ambiental. O livro poderá também conscientizar a população 

sobre a importância de preservar os rios, os peixes e a atividade de pesca artesanal na Amazônia 

brasileira.  

 

Palavras-Chave: divulgação científica, ecologia humana, educação ambiental, pesca artesanal, 

sustentabilidade 
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Abstract  

 
In the Brazilian Amazon, one of the most modified rivers is the Tocantins River, which is 

experiencing different anthropic impacts. The book “A Pesca no Rio Tocantins” was created to 

disseminate the results of research carried out by the team of the Laboratory of Human and Fish 

Ecology, about artisanal fishing, human ecology, and fish ecology in the Tocantins River, in the 

Brazilian Amazon. In addition to promoting the awareness among riverside communities about the 

conservation and sustainable use of available fishing and water resources, we aim to show the 

challenges faced in the region due to anthropic changes and approximate the general population to the 

knowledge generated in the academy. The data were obtained through fish sampling and interviews 

with 32 fishers in 5 communities in the Tocantins and Araguaia rivers. Based on information from the 

interviews and available bibliography, we approach topics such as the ecology of the most caught fish 

species and questions about the anthropic impacts in the region. Currently, the region of the middle 

Tocantins River is threatened by two large-scale projects: the Marabá dam and the Araguaia-Tocantins 

waterway, which will lead to the implosion of the rocks that form the rapids of this stretch of the river. 

The implementation of these enterprises can put fisheries and biodiversity in the region at risk. We 

believe that this book can be an important tool for the dissemination of research that is generated by 

the university, besides promoting initiatives aimed at the management of environmental resources and 

environmental protection. The book will also raise awareness among the population about the 

importance of preserving rivers, fish, and the activity of artisanal fishing in the Brazilian Amazon. 

 
Key words: science communication, human ecology, environmental education, artisanal fishing, 

sustainability  

 

 

1. PROBLEMA 

Os ambientes de água doce podem ser considerados uma importante fonte de bens e 

serviços para as sociedades humanas, fornecendo água potável, locais para navegação, 

segurança alimentar e outros serviços ecossistêmicos para bilhões de pessoas (Arthington et 

al., 2010). No entanto, a conservação dos ecossistemas de água doce representa um grande 

desafio, dada a alta dependência humana aos ecossistemas fluviais (Albert et al., 2020; Reid 

et al., 2019).  

O acréscimo nas demandas por energia tem levado a um crescimento na criação de 

barragens, inclusive na Bacia Amazônica (Finer e Jenkins, 2012; Winemiller et al., 2016). As 

principais consequências para o ambiente decorrentes do aumento da construção de barragens 

são a fragmentação do habitat e mudanças hidrológicas (Sternberg, 2006; Winemiller et al., 

2016). Essas alterações ocasionam implicações diretas nas migrações laterais e longitudinais 

de peixes e nas trocas de nutrientes e sedimentos, o que pode acarretar em mudanças nos 

ciclos biogeoquímicos (Nilsson e Berggren, 2000), modificando a produtividade local, que 

poderá afetar as pescarias (Santos et al., 2018).  

Na Amazônia Brasileira, um dos rios mais modificados é o rio Tocantins, que está 

experimentando diferentes impactos devido à instalação de sete barragens, incluindo o 
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reservatório de Tucuruí (Fearnside, 1999, 2001). Esses empreendimentos causam impactos 

sociais e ambientais, afetando a atividade pesqueira da região e as comunidades ribeirinhas 

que dependem da utilização desses recursos (Hallwass et al., 2013).  

Atualmente a região do médio Rio Tocantins está ameaçada por dois 

empreendimentos de larga escala: a usina hidrelétrica de Marabá e a hidrovia Araguaia-

Tocantins, que irá acarretar a destruição (implosão) das pedras que formam as corredeiras 

desse trecho do rio (Akama, 2017).   

Além de afetar a pesca, esses empreendimentos ameaçam espécies como o tracajá 

Podocnemis unifilis e da tartaruga-da-Amazônia Podocnemis expansa que utilizam essas 

áreas para desova, além da espécie endêmica do boto do Araguaia Inia Araguaiensis (Hrbek 

et al., 2014). Por ser uma região que possui espécies endêmicas e com diversos projetos de 

empreendimentos, é necessário priorizar com urgência a proteção da Bacia do Tocantins-

Araguaia , visando a conservação da biodiversidade existente (Dagosta et al., 2020). 

  

2. OBJETIVOS 

a. GERAL 

O objetivo do trabalho é divulgar os resultados das pesquisas realizadas pela equipe do 

Laboratório de Ecologia Humana e Peixes (LEHPE) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS) sobre pesca artesanal, ecologia humana e peixes no rio Tocantins, na Amazônia 

brasileira, para as comunidades de pescadores, tomadores de decisão, pesquisadores e para a 

sociedade em geral. 

 

b. ESPECÍFICOS 

1) Expor os desafios enfrentados na região devido às alterações antrópicas.  

2) Promover a conscientização das comunidades ribeirinhas acerca da conservação e 

do uso sustentável dos recursos pesqueiros e hídricos. 

3) Aproximar a sociedade e comunidades de pescadores do conhecimento gerado na 

academia. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

A divulgação científica com base em resultados de pesquisa e literatura especializada 

tem sido pouco efetuada no Brasil. A partir de metodologias que abordem conteúdos gerados 

na academia de forma menos formal, podemos desmistificar a imagem do cientista (Albagli, 

1996) e aproximar o público do conhecimento gerado para além dos muros da universidade. 
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Visando a proteção dos recursos naturais é necessário esclarecer a cerca de sua importância, 

quais são as principais ameaças e como as alterações antrópicas na Amazônia podem ter 

consequências globais (Fearnside, 2006).  

Atualmente, estratégias de divulgação científica visando promover a educação 

ambiental da sociedade, além de informar os tomadores de decisão, são muito relevantes e 

urgentes. Além disso, como o material é de ampla distribuição, podemos aproximar a 

população que vive em centros urbanos sobre como é a vida e a realidade das comunidades 

ribeirinhas que vivem na Amazônia Brasileira.  

Nosso trabalho reúne material de divulgação científica produzido a partir de resultados 

inéditos de pesquisa e consulta a artigos científicos, comunicado de forma didática e 

visualmente agradável para um público amplo. As informações disponibilizadas poderão 

auxiliar no debate de como evitar as alterações ambientais iminentes nesse rio ou mitigá-las. 

Além do mais, pelo material ser de fácil compreensão, mostrando como os cientistas trabalham, 

podemos demonstrar que a ciência pode ser acessível e inclusiva, podendo inspirar as futuras 

gerações de cientistas no Brasil. 

 

4. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA SOCIAL 

O trabalho consiste em um livro de divulgação científica em formato digital e que 

futuramente também deverá ser disponibilizado em formato impresso. Para a construção desse 

material foram utilizados dados sobre pesca artesanal, ecologia humana e ecologia de peixes. 

Esses dados foram obtidos por meio de coletas de peixes e entrevistas.  

As coletas de peixes foram efetuadas com auxílio de pescadores locais em 5 

comunidades ao longo do médio rio Tocantins e do rio Araguaia. Uma parte da nossa equipe 

colocou redes do tipo malhadeira de diferentes tamanhos em uma localidade próxima da 

comunidade estudada, por um período de 24 horas, sendo as redes vistoriadas a cada 4 ou 6 

horas.  

Os peixes coletados foram medidos, pesados, identificados e catalogados. Outra parte da 

equipe efetuou entrevistas com 32 pescadores e pescadoras. Os pescadores foram entrevistados 

de maneira individual e seguindo um questionário semi-estruturado com perguntas referentes à 

ecologia dos peixes, pesca local e percepções sobre mudanças ambientais. Inicialmente, 

solicitamos ao líder comunitário a permissão para a realização da pesquisa, além de indicações 

de pessoas que realizam a atividade de pesca na comunidade.  

A partir disto, explicamos os objetivos da pesquisa ao pescador e pedimos o 

consentimento para a realização da entrevista. Nós solicitamos aos entrevistados que 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

2070 

indicassem outros potenciais pescadores que poderiam participar do estudo, seguindo a 

metodologia de “bola de neve” conforme aplicada em estudos similares (Hallwass et al., 2013; 

Runde, Hallwass e Silvano, 2020).  

No livro gerado a partir dessa pesquisa, tivemos como principal enfoque os dados 

oriundos das entrevistas a respeito das percepções sobre mudanças ambientais, além de dados e 

fotografias sobre espécies de peixes que foram coletadas e que apresentam importância para 

pesca, endêmicas, raras ou ameaçadas por empreendimentos que poderão ocorrer em trechos 

dos rios Tocantins e Araguaia. Essas informações foram complementadas com dados da 

literatura. As informações disponibilizadas poderão ter um público amplo e diversificado como 

as comunidades de pescadores, os tomadores de decisão, os estudantes, pesquisadores e para a 

sociedade em geral. 

 

5. RESULTADOS  

O livro foi distribuído de forma online e está aguardando publicação. O livro “A Pesca 

no Rio Tocantins” mostra resultados da nossa pesquisa envolvendo coletas de peixes e 

entrevistas com pescadores em 5 comunidades dos rios Tocantins e Araguaia. No livro 

abordamos os resultados das entrevistas sobre os peixes mais pescados e questões a respeito 

dos impactos ambientais que a região esta sofrendo, como a diminuição da qualidade da água 

devido a poluição e a presença de barragens no rio Tocantins. Além disso, no livro são 

expostas fotografias e informações sobre a ecologia de 16 espécies de peixes coletadas.  

O livro mostra também os desafios futuros existentes na região, como o derrocamento 

do Pedral do Lourenço, que visa aprimorar a navegabilidade da hidrovia da bacia Tocantins-

Araguaia, e a usina hidrelétrica de Marabá, que poderá colocar em risco a pesca, a segurança 

alimentar das populações ali residentes e a biodiversidade da região. Com a disponibilização 

desse livro buscamos dar um retorno para as comunidades dos pescadores que contribuiram 

na pesquisa e para a população em geral, buscando transpor as barreiras existentes entre o 

conhecimento que é gerado na universidade e a sociedade. 

Além disso, acreditamos que as comunidades ribeirinhas poderão utilizar essas 

informações para gestão comunitária dos recursos pesqueiros, na discussão sobre os impactos 

ambientais causados pelos emprendimentos e na defesa de seus direitos como pescadores. 

Também será possivel conscientizar a população sobre a importância de preservar os rios, os 

peixes e a atividade de pesca artesanal na Amazônia brasileira.  
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Área Temática7: Tecnologias Sociais, Tecnologias Educacionais e Assistivas e Tecnologia da Informação 

Modalidade: Tecnologia Social 

 

Resumo 

 

A utilização de garrafas PET na agricultura familiar pode ser empregada para armazenamento de grãos 

e sementes, na irrigação de canteiros, no armazenamento de adubo, como sementeira, cultivo 

hidropônico, entre outros. Mas, a garrafa PET também pode ser utilizada de forma mais ampla na 

agricultura, a partir da produção de fio de garrafa PET, cujo fio é feito com um equipamento de baixo 

custo. Assim, objetivou-se com este trabalho aprimorar uma tecnologia de baixo custo para produção 

de fio de garrafa PET para agricultura familiar. O equipamento foi confeccionado em ferro, mas sua 

estrutura pode ser alterado para madeira, reduzindo o custo final e, funciona a partir do giro da 

manivela de forma manual, que irá desfiar a garrafa e, simultaneamente, enrolar o fio no carretel. A 

extremidade da garrafa está presa a uma lâmina que desfiará, resultando num processo de 40 segundos 

para cada garrafa. A largura do fio pode ser ajustada entre 2 e 5 mm dependendo da finalidade do uso 

e, consequentemente, influenciará no comprimento do fio. Assim, cada garrafa poderá produzir fios 

em torno de até 30 metros e devido sua resistência torna-se excelente material na substituição de fios, 

arames ou cordas usualmente utilizadas na agricultura.  

 

Palavras-Chave: Tecnologia Social, Agricultura, Material Alternativo 

 
Abstract  

The use of PET bottles in family farming can be used to store grains and seeds, in irrigation of beds, 

without fertilizer storage, as sowing, hydroponic cultivation, among others. But, the PET bottle can 

also be used more widely in agriculture, from the production of PET bottle yarn, whose yarn is made 

with low-cost equipment. Thus, the objective of this work was to improve low-cost technology for the 

production of PET bottle thread for family farming. The equipment was made in iron, but its structure 

can be changed to wood, reducing the final cost and, it works by turning the crank manually, which 

will unravel the bottle and, simultaneously, wrap the wire in the spool. The end of the bottle is 

attached to a blade that will fray, resulting in a 40-second process for each bottle. The wire width can 

be adjusted between 2 and 5 mm, depending on the purpose of use and, consequently, will influence 

the length of the wire. Thus, each bottle can produce threads of up to 30 meters and due to its 

resistance it becomes an excellent material in the replacement of threads, wires or ropes usually used 

in agriculture 

 

Key words: Social Technology, Agriculture, Alternative Material 
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1. PROBLEMA 

A utilização de garrafas PET na agricultura familiar não é novidade, já é uma prática 

bem difundida, as quais podem ser empregadas para armazenamento de grãos e sementes, na 

irrigação de canteiros, no armazenamento de adubo, como sementeira, cultivo hidropônico, 

entre outros. 

Devido a necessidade de reinventar a cada dia, o agricultor utiliza a garrafa PET 

quando se depara com dificuldades em tecnologias apropriadas que são inacessíveis devido o 

custo elevado, ou apenas pelo desconhecimento de alguma técnica, a qual poderia lhe auxiliar 

nas atividades em campo. 

Assim, a difusão de tecnologias sociais ou de técnicas simples são essenciais para 

auxiliar ao agricultor de forma social ou econômica. E uma dessas técnicas é a produção de 

fio de garrafa PET, cujo fio é feito com um equipamento de baixo custo e pode ser utilizado 

para diversos fins na agricultura, substituindo materiais que geralmente o agricultor adquire 

junto ao comércio. Como essa técnica permite que o agricultor possa aproveitar garrafas PET 

já utilizadas, reciclando-as a custo praticamente zero, uma vez que o equipamento esteja 

montado. Hoje, esse tipo de fio é muito utilizado na confecção de vassouras, mas tem um 

potencial enorme para agricultura de forma geral, como substituição à fios, arames ou cordas 

usualmente utilizadas. 

2. OBJETIVOS 

a. GERAL 

Aprimorar uma tecnologia de baixo custo para produção de fio de garrafa PET para 

agricultura familiar. 

 

b. ESPECÍFICOS 

a) Confeccionar um equipamento de baixo custo para produzir fio de garrafa PET; 

b) Avaliar o funcionamento do equipamento com garrafas PET; 

c) Aplicar a técnica para atividades na agricultura. 

3. JUSTIFICATIVA 

Devido a inacessibilidade de técnicas e tecnologias que auxiliam ao agricultor nas 

mais diversas atividades no campo, faz-se necessário a busca e disseminação por técnicas 
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simples e relativamente baratas, que trazem benefícios e redução de custo, permitindo 

aumentar a renda do agricultor. 

A utilização de fios de garrafa PET na agricultura, principalmente na familiar, permite 

a substituição de alguns materiais, aumentando a renda do agricultor e, simultaneamente, está 

contribuindo para o meio ambiente, devido reutilizar um material que muitas vezes e 

descartado no campo, contribuindo com a poluição de rios, igarapés e do próprio solo. 

A utilização e aceitação dessa técnica na atividade agrícola no dia-a-dia, permitirá que 

se torne uma tecnologia social para reaproveitamento de um material que, normalmente, é 

descartado, e passa a contribuir com a redução de gastos no campo. 

 

4. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA SOCIAL 

A tecnologia descrita aqui se trata de um equipamento simples e de baixo custo, 

confeccionada com intuito de fazer fio a partir de garrafa PET, que pode ser utilizada pelos 

agricultores para diversas finalidades dentro das atividades agrícolas, podendo substituir 

materiais que geralmente seriam adquiridos no comércio. Atualmente a ferramenta é utilizada 

para confeccionar vassouras, conhecidas como vassouras ecológicas PET, cujos fios da 

garrafa PET substituem as cerdas da mesma. 

O princípio de desenvolvimento foi realizado a partir do descrito em França et al. 

(2019), que consiste nas etapas do desenvolvimento de uma inovação tecnológica. Assim, o 

equipamento foi baseado a partir de uma necessidade, observada em campo, cujos 

agricultores  queriam reduzir os gastos com a aquisição de alguns materiais para o cultivo; a 

partir disso, realizou-se o planejamento do equipamento e logo após sua confecção. Depois de 

pronto, foram realizadas as avaliações com relação ao princípio de funcionamento e após a 

comprovação do produtor poderá ser caracterizado como uma inovação tecnológica. 

 

4.1. Componentes 

Para confecção do mesmo foi preciso de: sete porcas e dois parafusos de mesmo 

diâmetro (1/2"); um parafuso e duas porcas com diâmetro de 3/8"; uma lâmina (pode ser de 

estilete); uma canaleta de ferro em perfil "U"; três arruelas; um tubo redondo metálico de 1"; 

parafuso de 1/2" de 15 cm de comprimento; tubo quadrado, 30x30 mm; tubo retangular, 

30x10 mm. 
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4.2. Confecção 

Antes de mais nada, o equipamento pode ser confeccionado grande parte em madeira o 

que reduziria o custo de fabricação, caso o agricultor tenha disponível esse material em sua 

propriedade. O equipamento é dividido em duas partes, a do eixo da manivela e do desfiador. 

O eixo consta de um tubo redondo de 60 cm, no qual é colocado um carretel ou qualquer 

outro material onde será enrolado o fio. Em sua extremidade há uma manivela que dá o 

movimento rotacional para que seja acionado o eixo e, consequentemente, enrole o fio. Este 

eixo é montado sobre uma estrutura de tubo quadrado para possibilitar o movimento. 

A parte do desfiador consta de uma base metálica que comporta os parafusos e a 

lâmina. Após a furação da base e colocado os parafusos de 1/2", paralelamente, foram 

rosqueadas porcas colocando duas em cada parafuso, e em um deles foi acrescentado uma 

arruela, uma lâmina, uma arruela e mais uma porca, nesta ordem, e no outro realizado um 

corte ao meio para encaixe da garrafa. Para o suporte da garrafa PET foi perfurado e fixado o 

parafuso de 3/8" por meio de uma porca, arruela e outra porca. 

 

4.3. Princípio de funcionamento 

Inicialmente, a base da garrafa PET deve ser cortada, a qual não poderá ser utilizada 

na confecção do fio, e depois de encaixada a garrafa PET realiza-se um corte na extremidade 

inferior da mesma com a própria lâmina, realizando já o processo de fabricação do fio. Esse 

primeiro momento é realizado diretamente com as mãos. Puxa-se a ponta do fio e a prende no 

carretel, podendo ser com uma fita adesiva ou amarando, tendo o cuidado para que não haja 

folga. Após a fixação, inicia-se o processo de giro da manivela de forma manual, que irá 

desfiar a garrafa e, simultaneamente, enrolar o fio no carretel. 

 

5. RESULTADOS  

Na Figura 1 observa-se o equipamento em funcionamento, o qual consistiu em 12 

horas de trabalho para confecção. Vale salientar que o mesmo pode ser confeccionado em 

madeira reduzindo pela metade o custo de fabricação, porém a vida útil será menor em virtude 

do material. 

 Todo o processo de funcionamento partindo do momento em colocar a garrafa e 

finalizar o processo de fiação leva em torno de 40 segundos, isso nos leva a deduzir que em 1 

hora é possível desfiar 90 garrafas PET. 
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Figura 1. Equipamento para confeccionar fios a partir de garrafa PET. 

A largura do fio pode ser ajustada de forma simples, a partir da regulagem da porca 

superior do parafuso cuja lâmina não está presa (Figura 2). A largura do fio pode variar de 2 a 

5 mm (dependendo da finalidade do uso ) e isso interfere diretamente no comprimento de fio 

que uma garrafa pode produzir. Isto é, para um fio de 5 mm e utilizando uma garrafa PET de 

2 L poderá gerar 14,5 m de comprimento. 

A 

 

B 

 

Figura 2. Detalhe do parafuso para regulagem da largura do fio (A). Detalhe da garrafa 

encaixada e corte do fio (B). 
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O custo para desenvolvimento do equipamento fica em torno de R$ 90,00 reais, 

confeccionado com os materiais apresentados neste trabalho, porém o custo fica em torno de 

44% desse valor, isto é, R$ 40,00, caso o material utilizado seja madeira, mantendo-se apenas 

o mecanismo de corte em metal (Figura 2A). 

Esta tecnologia poderá aumentar a renda dos agricultores familiares, pois poderão 

utilizar os fios nas diversas atividades agrícolas, substituindo materiais de uso diário tais 

como telas para cultivo de maracujá entre outras aplicações, e assim reduzir o gasto com 

aquisição dos mesmos, e proporcionar uma renda extra com a própria venda dos fios oara 

confecção de cordas, varais, vassouras, escovões, etc. 

Outra grande potencialidade dessa tecnologia é a reutilização de um material que 

geralmente é descartado como lixo, assim contribuirá com o meio ambiente, evitando a 

contaminação da propriedade. 
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Resumo 

A agricultura familiar enfrenta no Território do Baixo Tocantins (Pará, Brasil) o desafio de 

desenvolver sistemas de produção mais eficientes e adequados às condições sociais, econômicas e 

ambientais. Os/as agricultores/as, em especial os/as pertencentes às diversas comunidades quilombolas 

do território, vivenciam a crise nos sistemas técnicos de corte-e-queima, que têm demonstrado sua 

ineficiência em termos de produtividade, aumento da degradação dos solos e perda da biodiversidade, 

o que agrava as condições de sustentabilidade de suas atividades produtivas. Nesse cenário, a 

construção social de novas tecnologias, que desviam da padronização tecnológica na agricultura, se 

coloca como mister. Com a atenção voltada a estes contextos, este trabalho apresenta resultados 

parciais de um projeto de pesquisa-desenvolvimento-formação que articula pesquisadores, estudantes 

e agricultores(as) quilombolas na construção social da tecnologia dos sistemas agroflorestais (SAF). 

No âmbito do projeto, que se iniciou em janeiro de 2019, envolvendo 20 famílias quilombolas da 

Comunidade de Porto Alegre, no município de Cametá, foram realizadas formações em agricultura 

sustentável, construção de viveiros agroecológicos, produção de mudas, beneficiamento e certificação 

de produtos e acesso a mercados de cadeia curta. Também foram instaladas três unidades de referência 

de SAF, planejadas e desenvolvidasde forma participativa com os/as agricultores/as. Os resultados 

parciais desse projeto indicam que a tecnologia social dos SAF vem levando a adaptações e rearranjos 

em relações sociais e de trabalho, capazes de orientar dinâmicas sociotécnicas que, apesar de iniciarem 

no âmbitolocal, de comunidade, geram consequências para além desse nível, configurando-se como 

estratégicas ao desenvolvimento sustentável do território. 

 
Palavras-Chave: Sistemas Agroflorestais, Construção Social da Tecnologia, Território do Baixo 

Tocantins, Comunidades quilombolas amazônicas.  

 
Abstract  

Family farming in the Baixo Tocantins Territory (Pará, Brazil) faces the challenge of developing more 

efficient production systems that are suited to social, economic and environmental conditions. 

Farmers, especially those belonging to the various quilombola communities in the territory, experience 

the crisis in the technical cut-and-burn systems, which have shown their inefficiency in terms of 

productivity, increased soil degradation and loss biodiversity, which aggravates the sustainability 

conditions of its productive activities. In this scenario, the social construction of new technologies, 

which deviate from technological standardization in agriculture, is a key issue. With the focus on these 

contexts, this work presents partial results of a research-development-training project that articulates 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

2080 

quilombola researchers, students and farmers in the social construction of agroforestry systems (SAF) 

technology. As part of the project, which began in January 2019, involving 20 quilombola families 

from the Porto Alegre Community, in the municipality of Cametá, training in sustainable agriculture, 

construction of agro-ecological nurseries, production of seedlings, processing and certification of 

products and access to short chain markets. Three SAF reference units were also installed, planned and 

developed in a participatory manner with farmers. The partial results of this project indicate that the 

social technology of SAF has been leading to adaptations and rearrangements in social and work 

relations, capable of guiding socio-technical dynamics that, despite starting at the local, community 

level, generate consequences beyond this level, configuring as strategic to the sustainable development 

of the territory. 
 

Keywords: Agroforestry Systems, Social Construction of Technology, Baixo Tocantins Territory, 

Amazonian quilombola communities. 
 

 

1. PROBLEMA 

As tecnologias desempenham um papel central nos processos de mudança social: 

demarcam posições e condutas da sociedade; condicionam estruturas de distribuição social, 

custos de produção e acesso a bens e serviços; geram problemas sociais e ambientais e 

facilitam ou dificultam sua resolução (THOMAS, 2009). Entretanto, muitas de suas faces são 

desconhecidas. Apenas recentemente vem se destacando a ideia de que, para além de produtos 

ou processos produtivos, a dimensão tecnológica compreende inclusive distintas formas de 

organização social. Essas formas podem incluir desde aquelas que atribuem uma ordem a um 

conjunto de operações de produção até aquelas que adquirem formatos normativos, como os 

sistemas legais ou as regulações de comércio. Neste nível organizacional, uma legislação não 

se diferencia de outros artefatos tecnológicos (THOMAS et al., 2008).  

As multifacetas da tecnologia foram embasadas e aprofundadas por um conjunto de 

estudos, principalmente oriundos da sociologia e da filosofia, que procuraram investigar e 

compreender melhor a co-construção da tecnologia e da sociedade. Dentre as abordagens 

neste campo surgiu, nos anos 1980, a Construção Social da Tecnologia (CST), uma 

perspectiva que assume que a mudança tecnológica se encontra determinada por processos 

sociais mais do que por qualquer lógica tecnológica interna. Esses autores argumentam que os 

critérios da funcionalidade tecnológica possuem uma origem social. Desse modo, colocam em 

questionamento as explicações do êxito dos artefatos técnicos, ou seja, aquelas que afirmam, 

de forma ingênua, que o critério de escolha pela adoção de novos artefatos técnicos se deve 

exclusivamente a um melhor desempenho funcional. 

Segundo Thomas (2009), a abordagem da CST possibilita colocar em evidência a 

existência de estilos sociotécnicos de transição tecnológica e processos de inovação 

particulares. Para além da confluência de explicações sobre a singularidade dos processos 
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sociotécnicos locais, a abordagem aporta novos elementos de análise. Dentre esses elementos, 

destacam-se o uso intensivo de operações de ressignificação de tecnologias, a 

operacionalização de conhecimentos genéricos, a reutilização de habilidades, o 

estabelecimento de relações específicas entre usuário/produtor/provedor, o desenvolvimento 

de dinâmicas de melhoria de problemas e a geração de soluções não estandardizadas. 

Corroborando a reflexão acerca de que a CST, para além de uma crítica às explicações 

comuns sobre o êxito de algumas tecnologias, constitui-se como uma teoria da mudança 

tecnológica posta em marcha por distintos grupos sociais (BRUUN; HUKKINEN, 2008) e, 

portanto, considera-se profícua a sua mobilização na compreensão e desenvolvimento dos 

sistemas agroflorestais como tecnologia construída socialmente na Amazônia Brasileira. 

A construção dessa tecnologia social envolvendo famílias quilombolas do Baixo 

Tocantins, mais especificamente do município de Cametá, constitui-se, para além de uma 

garantia de segurança e soberania alimentar, como uma ferramenta catalisadora do acesso a 

mercados de cadeia curta, e, consecutivamente, geração de renda. Salienta-se que na 

comunidade de Porto Alegre, neste texto apresentada como lócus de desenvolvimento de tal 

tecnologia, a relação dos agricultores e agricultoras com o meio biofísico é estreita. Ademais, 

os quintais biodiversos já existentes nessa comunidade, repletos de potencialidades 

socioprodutivas, são impulsionadores da consolidação dos sistemas agroflorestais enquanto 

tecnologia social. 

2. OBJETIVOS 

a. GERAL 

Potencializar o uso sustentável da biodiversidade da Amazônia Oriental, sobretudo em 

comunidades quilombolas, por meio da construção social da tecnologia dos SAF. 

 

b. ESPECÍFICOS 

 

Com o intuito de alcançar o objetivo geral indicado, os objetivos específicos dessa 

tecnologia social em construção são: 

i) evidenciar a função social das mulheres na gestão das unidades produtivas, com destaque 

para o trabalho de constituição dos sistemas agroflorestais; 
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ii) estabelecer correlações possíveis entre a operacionalização de políticas públicas de 

desenvolvimento rural e a consolidação de práticas e técnicas voltadas à agricultura de base 

ecológica; 

iii) aprimorar as práticas já realizadas pelos agricultores quilombolas em seus quintais 

produtivos por meio da construção de unidades de referência de SAF agroecológicos, 

valorizando o saber-fazer dos quilombolas no planejamento, execução e avaliação das 

experimentações.  

 

3. JUSTIFICATIVA 

Na Amazônia Brasileira, especialmente no Território do Baixo Tocantins, Pará, a 

agricultura familiar enfrenta o desafio de desenvolver sistemas de produção mais eficientes e 

que sejam adequados às condições sociais, econômicas e ambientais. Os/as agricultores/as, 

em especial os/as quilombolas, vivenciam a crise nos sistemas técnicos de corte-e-queima, 

que têm demonstrado sua ineficiência em termos de produtividade, aumento da degradação 

dos solos e perda da biodiversidade (SÁ et al., 2007). Soma-se a isto uma situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, constituída por insegurança alimentar, precarização da 

educação e dificuldade de acesso a mercados.  

A comunidade quilombola de Porto Alegre compreende uma área de 2.858,7 hectares 

(ITERPA, 2020), com uma população estimada em 400 habitantes, sendo 90 famílias 

distribuídas em 80 residências. Possui título de reconhecimento de domínio coletivo emitido 

pelo Instituto de Terras do Pará (ITERPA), em 2007, compreendendo o reconhecimento do 

território de remanescentes de quilombo. O título coletivo da terra foi emitido em nome da 

Associação de Remanescentes de Quilombo de Porto Alegre (ARQUIPA), que, atualmente, 

conta com 23 associados. 

A principal fonte de renda dos moradores da comunidade é oriunda da agricultura 

familiar. A produção de mandioca (Manihotesculenta) ganha destaque como fonte de 

segurança alimentar e renda para distintas famílias dessa comunidade (DURÃO, 2019). De 

forma complementar, Dias et al. (2020) salientam a expressividade dos quintais produtivos 

nessa comunidade, mencionando que ali eles perfazem espaços de resistência feminina à 

medida que se tornam lugares de protagonismo geração de renda familiar. 

Atrelado aos proventos agrícolas das roças nessa comunidade quilombola, segundo 

Durão et al. (2019), 88% dos agricultores e agricultoras complementam sua renda com os 

programas governamentais, dentre os quais o mais importante é o Bolsa Família. Nesse 

cenário, a construção social de novas tecnologias, que desviem da padronização tecnológica 
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no campo – material e imaterial-, potencializando, inclusive, o acesso a mercados mais 

sustentáveis, se coloca como mister. Valorizando especificidades socioambientais e 

econômicas, as tecnologias sociais articulam-se a adaptações e rearranjos em relações sociais 

e de trabalho, sobretudo feminino, capazes de orientar dinâmicas sociotécnicas que, apesar de 

iniciarem no âmbito local, de comunidade, geram consequências para além desse nível, 

configurando-se como estratégicas ao desenvolvimento sustentável do território. 

 

4. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA SOCIAL 

A construção da tecnologia em questão vem envolvendo, para além de docentes de 

instituições de ensino superior e graduandos dos cursos de Agronomia da Universidade 

Federal do Pará / Campus Universitário do Tocantins/Cametá (UFPA / CUNTINS) e de 

Tecnologia de Alimentos, da Universidade do Estado do Pará (UEPA) / Campus XVIII – 

Cametá, além de cerca de 20 famílias de agricultores quilombolas da Comunidade de Porto 

Alegre. Tal processo vem sendo concebido pautado em três etapas: prospecção e diagnóstico 

dos eventos em desenvolvimento no Baixo Tocantins; formação dos agricultores e 

agricultoras; e a construção de unidades de experimentação em meio real. Na primeira etapa, 

realizada na comunidade, no primeiro semestre de 2019, foram utilizadas ferramentas 

metodológicas essencialmente qualitativas, como: pesquisas bibliográficas, observação 

participante e o Diagnóstico Rural Participativo (DRP).  

Esses métodos e técnicas, conjuntamente, favoreceram a compreensão da relação entre 

os diferentes elementos da vida social, possibilitando enfatizar a experiência pessoal de cada 

indivíduo e como essa adquire um sentido nos grupos com os quais ele se relaciona. O DRP 

buscou desenvolver processos de pesquisa a partir das condições e possibilidades dos 

participantes, baseando-se nos seus próprios conceitos e critérios de explicação (VERDEJO, 

2006). Os instrumentais desse diagnóstico englobaram mapa mental, calendário de fontes de 

renda e a matriz popularmente conhecida no Brasil como “FOFA” - Fortalezas, 

Oportunidades, Fraquezas e Ameaças). A operacionalização dessas atividades não teve como 

pretensão única colher dados dos participantes. Sua ideia central foi estimulá-los a iniciar um 

processo de auto-reflexão sobre seus problemas e, gradativamente, a encontrar alternativas, 

coletivamente, para solucioná-los. Por meio desse diagnóstico foi possível, dentre outras 

coisas, construir um mapa com o recorte territorial da comunidade e pela comunidade, 

evidenciar a importância do cultivo da mandioca e da comercialização de sua farinha para 

atravessadores locais; visualizar como as frutas, em especial o açaí (Euterpe oleracea Mart.), 
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o cupuaçu (Theobromagrandiflorum) e o bacuri (Platoniainsignis Mart.), ganham destaque na 

alimentação e geração de renda das famílias; compreender a relevância de políticas de 

transferência de renda na comunidade, com destaque para o Programa Bolsa Família e a 

Aposentadoria Rural; bem como as principais limitações acerca de acesso a mercados de 

cadeias curta por esses agricultores. 

A segunda etapa, desenvolvida entre o segundo semestre de 2019 e o primeiro 

semestre de 2020, se deu compreendendo a realização de cursos e oficinas direcionadas às 

seguintes temáticas:agricultura sustentável, construção de viveiros agroecológicos, produção 

de mudas, beneficiamento e certificação de produtos e acesso a mercados de cadeia curta. Os 

métodos voltados à formação de agricultores/as familiares quilombolas se pautaram em ações 

participativas baseadas nos princípios da educação popular e do trabalho como princípio 

educativo que buscou, através da troca de saberes, fortalecer o protagonismo dos grupos 

domésticos e a sua autonomia. Exercitando-se, assim, a promoção de agriculturas mais 

sustentáveis. 

Na terceira etapa, decorrente de forma concomitante à segunda, foram instaladas três 

unidades de referência de SAF, planejadas e construídas de forma participativa com os/as 

agricultores/as. A decisão sobre os locais de implantação das unidades levou em conta as 

experiências individuais e coletivas. Uma unidade foi implantada em uma área de uso comum 

sob a responsabilidade da ARQUIPA, associação quilombola, com o objetivo de estimular o 

trabalho colaborativo em sintonia com a prática tradicional de mutirão, chamada localmente 

de trabalho de “convidado”. As outras duas unidades foram implantadas nas áreas de duas 

famílias que se voluntariaram. 

Para a realização dos trabalhos nas áreas foi acordada a participação de todos os 

envolvidos. No entanto, para aquelas áreas não coletivas houve uma concertação que o maior 

trabalho seria empregado pelas famílias que estavam se voluntariando para implantar 

unidades de SAF em suas áreas, visto que a renda da produção ficaria para essas famílias. 

Vale ressaltar que o caráter educativo das áreas e a importância da participação da 

comunidade no desenvolvimento dos SAF, a fim de apreender coletivamente a tecnologia. As 

principais espécies vegetais que foram utilizadas na configuração desses sistemas foram: 

mandioca (Manihotesculenta), acapu (Vouacapoua americana), mogno 

(Swieteniamacrophylla), cacau (Theobromacacao), cupuaçu 

(Theobromagrandiflorum),melancia (Citrulluslanatus) e açaí (Euterpe oleracea). 

Essa iniciativa se diferencia da concepção de consolidação de sistemas agroflorestais 

pautados em conhecimentos tecnológicos e científicos que padronizam as práticas em torno 
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da implantação dos SAF. Nesse sentido, sua proposta se distingue dos “pacotes tecnológicos” 

voltados à construção desses sistemas, como os mencionados por Silva (2018, p. 36) em suas 

pesquisas. Segundo o autor, projetos de sistemas agroflorestais implementados no município 

de Acará a partir de órgãos ambientais estaduais, e com o apoio da assistência técnica local 

vem buscando “levar tecnologias e orientações técnicas, principalmente em relação à nova 

atividade implantada no sistema produtivo, o sistema agroflorestal”. As experiências têm 

resultado em um processo convencional de transferência de tecnologia por meio do paradigma 

de difusão de inovações, baseado na perspectiva de Everett Rogers (GIACOMINI FILHO; 

GOULART; CAPRINO, 2007), amplamente inspirador do modelo de aplicação dos “pacotes 

tecnológicos” da denominada “Revolução Verde” (SILVA; SILVEIRA, 2011). Ainda que 

sejam SAF, sua constituição nesses formatos acaba por comprometer a própria 

sustentabilidade da atividade, devido ao uso de adubação química e agrotóxicos por parte dos 

agricultores, o que retira o caráter de uma proposta agroecológica, a partir da dificuldade de 

atuação dos órgãos da assistência técnica oficial visando direcionar tais SAF de uma atividade 

convencional para uma agricultura de base ecológica.  

Nesse sentido, essa ação se diferencia justamente por entender o SAF como 

tecnologia construída socialmente, a partir de metodologias efetivamente participativas, e com 

base em elementos que se distanciam da Revolução Verde e preconizam práticas consideradas 

como agroecológicas. 

 

5. RESULTADOS  

 

Observa-se que a tecnologia dos sistemas agroflorestais converge com os modelos de 

sistemas de produção adotados pelos agricultores quilombolas, por manter a lógica da 

diversificação produtiva. Os sistemas produtivos desenvolvidos são amplamente 

diversificados com a combinação de cultivos, criações, coletas e caça. A roça é a combinação 

de um conjunto de cultivos como a mandioca(Manihotesculenta), milho (Zeamays), abóbora 

(Cucurbita pepo), maxixe (Cucumisanguria), gergelim (Sesamumindicum) entre outros. 

Além, da roça os quintais apresentam uma ampla combinação de espécies florestais, frutíferas 

e medicinais que serve tanto para o consumo da família como para gerar renda como 

observaram Dias et al. (2020). 

A estratégia da diversificação revela o caráter de campesinidade das famílias 

quilombolas. Para Ellis (2000), a diversificação produtiva é uma estratégia que contribui à 

autonomia camponesa, na medida que diminui a vulnerabilidade de depender de apenas uma 
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atividade. Além do que, também diminui a dependência de produtos que iriam ser adquiridos 

no comércio, e que são produzidos na unidade de produção familiar. 

A principal atividade é a produção de mandioca, por contribuir fortemente com a 

renda familiar. A centralidade da produção desse tubérculo está no caráter de alternatividade 

(GARCIA JR., 1983; GAZOLLA; SCHNEIDER, 2007), pois essa espécie serve tanto para 

gerar renda, principalmente através da fabricação artesanal de farinha, quanto para o 

consumo; bem como, é possível obter um conjunto de subprodutos como goma, tucupi, a 

folha para o preparo de maniçoba, um prato típico paraense, entre outros. 

O desafio é manter a continuidade da produção da mandioca com os SAF, pois as 

práticas agrícolas nesse cultivo estão baseadas no sistema de corte-e-queima. Nesse sentido, é 

preciso um longo processo de experimentação que possibilite a apreensão de que é possível 

cultivar a mandioca nas entrelinhas de espécies florestais e frutíferas. Também, é preciso 

construir aprendizados que salientem a importância ambiental dos SAF para conservação da 

agrobiodiversidade. As atividades formativas construídas na comunidade com a participação 

dos agricultores quilombolas mostraram-se positivas, mas observa-se que há a espera de 

resultados que podem ser visualizados com as unidades de referências implantadas, que ainda 

estão em fase inicial de desenvolvimento. 

A expectativa das famílias quilombolas é que a produção dos SAF seja satisfatória em 

termo de produtividade, ou seja, que se nivele com os resultados da roça tradicionalmente 

obtidos ou que os superem. Assim, também, é a perspectiva de poder observar como irão se 

comportar o conjunto de espécies vegetais plantadas nas áreas e os impactos no trabalho a ser 

realizado no manejo de tais espécies e, para além, como os frutos dessa tecnologia social 

poderão potencializar consolidação de mercados mais justos, empoderamento feminino e 

incentivo aos jovens no campo. 
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Área Temática 5: Meio Ambiente, Recursos Florestais e Recursos Pesqueiros 

 

Modalidade: Tecnologia Social 

 

Resumo 

Os desafios colocados para a humanidade, nas mais diversas esferas são imensuráveis, sejam de 

caráter social, econômico, político ou ambiental. Estes tendem a potencializar-se diariamente, como 

resultados da exploração capitalista de bens e recursos. Neste contexto de infortúnios, destaca-se o 

Haiti, desde muito tempo lembrado pela precariedade em que seu povo está exposto. Em contraponto a 

esta visão amplamente difundida, busca-se relatar a experiência de um viveiro comunitário, como 

ferramenta para a recuperação ambiental, bem como a organização social dos camponeses envolvidos 

no processo. Metodologicamente as atividades são realizadas por militantes da Brigada de 

Solidariedade Internacional Jean Jacques Dessalines em parceria com o movimento Camponês 

“TètKole Ti Peyizan”, buscando através do trabalho coletivo e solidário produzir mudas frutíferas, 

madeireiras e forrageiras para distribuição nas comunidades campesinas Haitianas. Assim, aos 

dispostos finais, a implantação de Sistemas Agroflorestais corrobora com a mudança da paisagem, 

questões alimentares, bem como a brigada internacionalista ajuda na conscientização social e 

ambiental.   

 

Palavras-Chave: Campesinato; Reflorestamento; Internacionalismo; 

 
Abstract  

The challenges posed to humanity in the most diverse spheres are immeasurable, whether of a social, 

economic, political or environmental nature. These tend to increase daily, as a result of the capitalist 

exploitation of goods and resources. In this context of misfortunes, Haiti stands out, long remembered 

for the precariousness in which its people are exposed. In contrast to this widespread view, we seek to 

report the experience of a community nursery, as a tool for environmental recovery, as well as the 

social organization of the peasants involved in the process. Methodologically the activities are carried 

out by militants from the International Solidarity Brigade Jean Jacques Dessalines in partnership with 

the Peasant movement “Tèt Kole TiPeyizan”, seeking through collective and solidarity work to 

produce fruit, wood and forage seedlings for distribution in Haitian peasant communities. Thus, at the 

end, the implementation of Agroforestry Systems corroborates the change in the landscape, food 

issues, as well as the internationalist brigade helps in social and environmental  

 
Key words: Peasantry; Reforestation; Internationalism; 
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1. PROBLEMA 

Os desafios em torno das questões ambientais crescem exponencialmente a cada ano, 

como efeitos nocivos da super exploração dos bens naturais. No que se refere a América 

Latina e Caribe, segundo a FAO (2016) esses territórios têm sofrido severas consequências 

devido a extração de minerais, água, gás e florestas. Juntos os países respondem por cerca de 

14% da degradação global dos solos; a cada ano mais de 2 milhões de hectares de florestas 

são perdidos; embora concentrem 30% das chuvas, geram cerca de 33% de toda a lixiviação 

do Planeta.  

As práticas agrícolas convencionais encontram-se entre os principais fatores que 

contribuem incisivamente para a deterioração ambiental, sendo que esta atividade corresponde 

a 37% do uso da superfície terrestre latino-americana.  

É evidente que os impactos da degradação ambiental e das transformações climáticas, 

tendem a afetar sobretudo os setores sociais com maior vulnerabilidade, incluindo as famílias 

camponesas, pequenos produtores florestais, povos indígenas e comunidades tradicionais.  

A dificuldade de acesso aos bens materiais que garantam qualidade de vida torna-se 

cada vez maiores, considerando que muitas vezes é inacessível as condições mínimas de 

sobrevivência. O número de pessoas com dieta alimentar insuficiente aumenta de forma 

significativa a cada dia, em 2019 este grupo foi estimado em cerca de 25% da população 

mundial (FAO, 2019). 

Dentre os países com maior índice de precariedade das Américas, seja de ordem 

social, ambiental, econômica, sanitária e política, encontra-se o Haiti. Segundo a FAO (2020) 

o território conta com uma população de 11,1 milhões de habitantes, destes 5,4 milhões fazem 

parte do grupo de pessoas com consumo insuficiente de alimentos. Cerca de 68% dos 

alimentos consumidos são importados de outros países.  

As dificuldades se apresentam de formas mais expressivas quando considerado que 

75% do território é inadequado para cultivo, devido sua formação montanhosa, com áreas 

íngremes e de exposição rochosas, solos pobres, que se somam a outro limite, a escassa 

disponibilidade de água. Segundo a plataforma PAPDA (2018) atualmente, no país, existem 

apenas 2% da cobertura vegetal nativa. Partindo destas premissas é inerente a necessidade de 

buscar métodos de mitigar estes problemas, capazes de potencializar a produção de alimentos, 

diminuindo os impactos ambientais e a insegurança alimentar.  
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Diversos trabalhos desenvolvidos no país, principalmente ligados a organizações não 

governamentais (ONG’s) estrangeiras, apontam para necessidade de recuperação das áreas 

degradas através do reflorestamento. No entanto, esses trabalhos nunca atingiram expressivos 

resultados, devido a forma como eram propostos e não possuírem capacidade de respeitar os 

mais diversos aspectos intrínsecos a modo de vida haitiano.  

2. OBJETIVOSGERAL 

Construir junto as comunidades campesinas haitianas a importância dos trabalhos 

coletivos para a recuperação ambiental e a garantia de melhores condições de vida. 

 

a. ESPECÍFICOS 

- Produzir e distribuir mudas arbóreas para as comunidades campesinas haitianas; 

- Promover o diálogo sobre a importância da recuperação ambiental no território; 

- Garantir a organização social das famílias tendo como ferramenta o viveiro comunitário. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

Encontrar saídas concretas para parte dos problemas pertinentes ao lado ocidental da 

Ilha de Santo Domingo, sempre esteve presentes nos anseios dos povos, principalmente 

aqueles ligados a movimentos sociais, que vislumbravam melhores condições de vida, 

construídas a partir de processos coletivos.  

Frente aos inúmeros problemas já mencionados, em 2009, o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST-Brasil), integra-se aos movimentos campesinos 

haitianos, dando origem a Brigada de Solidariedade internacional Jean Jacques Dessalines. 

Esta que desde sua gênese buscou se opor a uma série de danos causados pelas tropas da 

MINUSTAH (Missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti).  

Tendo como filosofia pensar e construir alternativas viáveis na agricultura camponesa, 

como a principal forma de resolver um problema desde sua origem, que conseguisse dialogar 

com os movimentos do campo no Haiti, e que atendessem para além das demandas imediatas. 

O cenário de crise no país foi potencializado em 2010, após o terremoto de 12 de 

janeiro, que deixou mais de 300 mil mortos e 1,5 milhões de pessoas sem moradias BBC 

(2010), portanto toda proposta consistente e ajuda foi bem-vinda. Assim, os movimentos 

campesinos de outros países como Argentina, Cuba e Venezuela, passaram destinar militantes 

para corroborar na dinâmica construtiva do país. 
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Após os primeiros diagnósticos realizados, identificou-se a necessidade de pensar o 

reflorestamento do território. Naquele momento, já evidenciava-se que este processo não 

poderia recorrer aos mesmos erros cometidos pelas ONG’s (organizações não 

governamentais) que se dispuseram a pensar tal problemática, o reflorestamento que aqui 

denominaremos “convencional”, este foi proposto, muitas vezes, com o uso de espécies 

exóticas, que não contemplavam as demandas das comunidades locais. 

Sobre esta mesma problemática Chaves (2010) argumenta que “Diante do problema 

ambiental e social grave no Haiti, com um histórico de degradação dos ecossistemas naturais, 

de projetos que não surtem o efeito esperado, e da necessidade de informações técnicas 

aumenta a importância da implantação de sistemas produtivos sustentáveis 

A partir dos inúmeros aspectos apresentados, foi sugerido a implantação de sistemas 

agroflorestais (SAF’s), que permitiriam discutir com maior abrangência os problemas 

encontrados, por ser de fácil implantação e respeitar os diferentes contextos que cada família 

estava inserida. Ao passo que se demandava ferramentas para efetivação das proposições, 

prezando a troca de experiência entre os camponeses e buscando reestabelecer os 

agroecossistemas, os brigadistas passaram a sugerir a implantação de viveiros comunitários. 

O recurso utilizado, denominado viveiro comunitário, só foi colocado em prática 

alguns anos mais tarde, devido uma série de outras demandas imediatas que foram se 

apresentando. Os passos a seguir tem como objetivo esclarecer como isto se materializou e 

quais foram seus principais resultados até o presente momento. 

Outro ponto, é que o viveiro comunitário possibilita a produção de mudas com baixo 

custo, normalmente as mudas de árvores frutíferas são inacessíveis para a maioria destas 

famílias camponesas. Estima-se que uma muda de limão possa custar em torno de 150 Gourds 

(moeda local), no entanto, um dia de trabalho de um camponês está avaliado em 250 Gourds, 

o que mostra o abismo entre a necessidade e a possibilidade concreta de tal acesso, reforçando 

a importância dessas estruturas no campo haitiano. 

 

4. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA SOCIAL 

A divisão geográfica do território haitiano dá-se a partir de 10 departamentos, estes 

que posteriormente são subdivididos em zonas menores, as chamadas sessões comunais e que 

em uma terceira fragmentação originam as “comunes”, em português “comunidades”. O local 

da experiência aqui descrita é denominado “Sant 

NasionalfomasyoneksperimantasyonagroekologikTètKole” está situado no Departamento 
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Artibonite, na Sessão Comunal de Montrouis, comunidade de Piatre. Encontra-se 80 km ao 

norte da Capital Porto Príncipe e a 2 km da “Rute nimewo 1” rota terrestre que liga os 

principais portos do país. 

O Centro Nacional de experimentação agroecológica TétKole, foi criado em 2012, 

buscando dar suporte para as atividades ligadas a agricultura e outras demandas do 

movimento campones “TètKòle Ti PeyizanAyisyen”. A Organização surgiu no final da 

década de 70, buscando promover lutas sociais principalmente por acesso à terra, água, 

sementes, ferramentas de trabalho, educação e saúde, estando presente nos 10 departamentos 

do país. A Brigada Dessalines contribui com os trabalhos desenvolvidos neste espaço desde 

sua projeção, ainda no ano de 2011.  

Dessa forma, o processo de produção de mudas, objeto de estudo, iniciou-se no ano de 

2018, o trabalho era desenvolvido em uma pequena estrutura improvisada, que consistia em 

uma área coberta por tela de sombreamento, com 50% de passagem de luz, com dimensões de 

8x10 metros. Cercada por árvores de médio porte que possibilitavam uma maior instabilidade 

Térmica ao sistema produtivo. 

Devido à grande aceitabilidade deste pequeno projeto, no ano de 2020, optou-se por 

ampliar e qualificar o espaço. Atualmente o viveiro possui uma dimensão de 280 m², sendo 

sua estrutura base construída em ferro, com cobertura e laterais fechadas por tela de 

sombreamento 70%. Neste caso, foi utilizado uma tela de menor incidência da radiação solar 

sob as plantas, devido a nova estrutura ser implantada em campo aberto. O espaço conta ainda 

com sistema de irrigação por aspersão. Em razão de todos os materiais disponíveis precisarem 

ser importados, alguns produtos possuem preços significativamente elevados, sendo gasto 

para implantação da estrutura cerca de US$ 1.500, 00.  Estima-se uma produção anual de 

cerca de 30 mil mudas.  

Na produção das mudas são utilizados saches plástico, que variam de dimensões a 

partir das espécies a serem cultivadas. O substrato utilizado é preparado no local, tendo como 

base o uso de 70% de solo peneirado, misturado à composto obtido através de restos vegetais, 

esterco de caprinos e cinza, submetidos anteriormente a processo de decomposição.  A mão 

de obra necessária para desenvolver tais atividades, é realizada através de trabalho voluntário, 

tanto dos brigadistas quanto da comunidade, este que é realizado diariamente, de segunda à 

sexta-feira, com duração de duas horas. 
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Ao que concerne as espécies frutíferas cultivas tem-se, manga (Mangifera indica), 

abacate (Persea americana), tamarindo (Tamarindus indica), acerola (Malpighiaemarginata) 

goiaba (Psidiumguajava), graviola (Annonamuricata), café (Coffea sp.) e maracujá (Passiflora 

sp). Das madeireiras de grande porte, o cedro (Cedrelafissilis), Campeche 

(HaematoxylonCampechianum) e bouachèn (Catalpa longíssima). Para fins forrageiros são 

utilizadas a moringa (Moringa oleífera) e a Leucena (Leucaenaleucocephala). O método de 

propagação utilizado, é através de sementes, no entanto, para espécies como acerola 

(Malpighiaemarginata), graviola (Annonamuricata), e cedro (Cedrelafissilis) está sendo 

potencializado a utilização de estaquias.  

As sementes utilizadas, são coletadas na unidade de produção, e pequena porcentagem 

é fornecida pelos camponeses da comunidade. Para a prevenção de pragas e doenças são 

utilizados insumos produzidos no local, tendo como base extratos de neen (Azadirachta indica 

A. Juss.) e alho (Alliumsativum L.). A permanência das mudas no viveiro ocorre a partir das 

necessidades específicas de cada espécie, até atingir seu desenvolvimento ideal para serem 

levadas a campo. A estrutura do viveiro pode ser observada na figura 1 a seguir.  

Figura 1- Viveiro comunitário de produção de Mudas. 

 

Fonte: Mendes, 2020. 

Após, ocorre a distribuição das mudas, estas que são fornecidas para os camponeses 

das comunidades campesinas circundantes ao espaço do Centro. A escolha das famílias a 

serem beneficiadas em cada entrega é construída de forma coletiva entre a coordenação do 

Centro e o comitê comunal do TètKole. 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

2095 

5. RESULTADOS  

Entende-se que a agricultura de subsistência é considerada a principal atividade 

econômica no país, sendo que, assim como em outros territórios, é praticada principalmente 

em pequenas parcelas de terra. Pensar métodos eficientes, possíveis de sanar parte dos 

problemas gerados pela deflorestação nesta parte da ilha, apresenta-se como uma linha tênue, 

considerando a amplitude das dimensões intrínsecas a isso.  

Por isso é necessário visualizar para além de resolver as questões ligadas ao meio 

ambiente, como a erosão dos solos, escassez hídrica, falta da madeira como fonte energética e 

matéria prima para construção. A geografia agrária haitiana não permite que em um país super 

populoso, onde a área com potencial de produção de alimentos é exponencialmente reduzida, 

e que  se choca com questões como a concentração de terras, torne-se possível destinar essas 

parcelas produtivas à um simples reflorestamento baseado em monocultivo, o que deixaria à 

mercê da sorte e do assistencialismo internacional muitas famílias camponesas.   

Assim os sistemas agroflorestais apresentam-se como uma contundente ferramenta 

neste processo, indo de encontro às diferentes variáveis existentes, seja de carácter ambiental 

econômico, social e político. Portanto, os viveiros comunitários, propostos como base 

concreta para adoção destas práticas tornam-se fundamentais nesta dinâmica.  

Dessa forma com a experiência desenvolvida no Centro de Formação, durante esses 

três anos, pode-se pontuar alguns resultados importantes. Primeiro, a brigada de solidariedade 

Internacional Jean Jacques Dessalines destaca-se como forte contribuinte para problematizar 

junto à comunidade os efeitos nocivos da agricultura convencional, a perda dos recursos 

naturais, expropriação de conhecimentos tradicionais e outros elementos ligado a cultura 

local.   

Por fim, percebe-se que esta atividade possibilitou uma melhor organização social dos 

militantes inseridos neste contexto, trazendo para o debate as principais necessidades desses 

grupos, buscando metodologias coletivas para que a maioria das famílias sejam beneficiadas 
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Resumo 

Os imigrantes que chegam ao Brasil enfrentam muitos desafios e dificuldades. Entre eles estão o 

domínio do idioma e a assimilação cultural que impactam diretamente no seu processo de inclusão 

social e na sua qualidade de vida. Sendo assim, foi elaborado um projeto com o objetivo de auxiliar os 

imigrantes no processo de acolhimento que consiste, principalmente, em aulas gratuitas de língua 

portuguesa e da cultura brasileira. A metodologia proposta foi construída a partir do desenvolvimento 

de um projeto piloto envolvendo 2 imigrantes de nacionalidade haitiana, sendo um residente no 

município de Dourados-MS e outro em Palotina-PR.  Consiste em uma ideia simples de 

compartilhamento de conhecimento e conversas com os participantes, a fim de saber qual é sua 

necessidade. As aulas serão ministradas de acordo com a necessidade de cada participante, as 

perguntas serão pré-elaboradas, mas os tutores terão autonomia para a abordagem de diferentes temas. 

Essa liberdade proporcionará ao tutor a identificação das reais necessidades e possibilidades de ajuda e 

de fazer outros encontros, que serão realizados individualmente ou em grupos de até 10 pessoas. Em 

virtude da pandemia COVID-19, poderão ser realizados por via remota ou presencial para a garantia 

de segurança e proteção à saúde dos envolvidos. Espera-se desse projeto uma contribuição social e a 

construção de diálogo de saberes, para desenvolvimento social da comunidade de imigrante, 

incentivando-os na aprendizagem do idioma, além de estimular o debate sobre a inserção de 

imigrantes na comunidade e nas universidades. 

 

mailto:eeetholl@hotmail.com
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Palavras-Chave: Inclusão social. Imigração. Ator rede. Solidariedade. Diálogo de saberes. 

Abstract  

Immigrants who are coming to Brazil face many challenges and obstacles. Among them are language 

proficiency and cultural assimilation that directly affects their social inclusion process and their 

quality of life. A project was therefore developed with the objective of assisting immigrants in the 

acceptance process, which consists mainly of free classes of Portuguese language and Brazilian 

culture. The methodology proposed was built from the development of a pilot project involving 2 

immigrants of Haitian nationality, one resident in the municipality of Dourados-MS and the other 

resident in Pallotina-PR. It is simple idea of sharing knowledge and conversations with the 

participants, in order to know what their need is. The classes will be given as necessary for each 

participant, the questions will be pre-elaborated, but the tutors will have autonomy to approach 

different topics. This freedom will provide the tutor with the identification of real needs and 

possibilities of help and other meetings, which will be held individually or in groups of up to 10 

people. By virtue of the COVID-19 pandemic, they may be held remotely or in person to ensure the 

safety and health protection of those involved. This project is expected to make a social contribution 

and to contribute to the social development of the immigrant community, encouraging them to learn 

the language and encouraging the debate about the insertion of immigrants in the community and in 

universities. 

 

Key words: Social integration. Immigration. Rede Actor. Solidarity. Dialogue of knowledge. 

  

 

1. INTORDUÇÃO E PROBLEMATIZAÇÃO 

Nos últimos anos o Brasil se transformou em um lugar de refúgio e acolhimento para 

imigrantes por causa dos problemas de origem social, econômica, ambiental e política de 

países como o Haiti, Venezuela, Bolívia, do continente Africano, Colômbia, entre outros. Em 

2018, registrou-se um quantitativo de 774,2 mil imigrantes legais, atraídos por melhores 

condições de vida no território brasileiro, embora a vida almejada no novo país seja uma 

profunda incógnita. Buscando a melhoria da qualidade de vida ou a preservação da própria 

vida, o maior número de imigrante na atualidade refere-se aos haitianos, com um total de 

106,1 mil em 2019 (CAVALCANTI ET al., 2019; CAVALCANTI; DE OLIVEIRA; DE 

MACEDO, 2019). Nesse contexto, considera-se necessária a realização de ações para 

promover um avanço nas condições de vida dessas pessoas.  

É essencial que haja um processo de acolhimento que promova a inclusão social, 

auxiliando-os a encontrarem uma forma de viver bem. Igualmente fundamental, é mostrar 

quais as responsabilidades adquiridas e o conhecimento das regras estabelecidas, a fim de 

manter um processo de adaptação e convivência na nova sociedade. Dessa forma, ações para 

formação, inserção no mercado de trabalho e criação de políticas públicas para essa população 

são imprescindíveis, e com apoio da sociedade civil, devem estar entre as prioridades para o 

Poder Público. Nesta perspectiva, o fator trabalho é importante, observando o número geral de 

pessoas que permaneceram no país até 2018 (492,7 mil), sendo que o total de carteiras de 

trabalho emitidas foi de 305.796 entre 2010 e 2018 (CAVALCANTI et al., 2019). 
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Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2020), a situação do Brasil 

não é muito favorável no âmbito de empregabilidade, pelo fato de que a taxa de desemprego 

figura entre 10% e 13,7% nos últimos anos. Porém, o que mais chama atenção é a média 

salarial dos imigrantes comparada a dos brasileiros, de R$ 2.500,00 e dos imigrantes de 

R$1.500,00. Uma diferença muito considerável, que impacta diretamente na qualidade de 

vida de quem escolhe o Brasil como segunda casa. Isso se percebe na citação abaixo e na 

sequência o impacto da covid-19¹, 

 

A maior parte dessa população (o refugiado e todos aqueles que partilham sua 

residência contribuindo ou não para a renda do domicílio) vive em domicílios com 

no máximo dois quartos para dormir. De forma geral, embora tenha seus gastos 

comprometidos com aluguel e outras despesas ligadas à moradia (água, luz, etc.), 

sua renda não atende às necessidades do domicílio, o que explica redução de 

alimentação, empréstimos diversos, gastos reduzidos (menos do que R$ 100,00/mês) 

com educação, saúde e lazer, resultando na impossibilidade de investimento em 

qualidade de vida e progresso individual. A população refugiada analisada encontra-

se, de maneira geral, alijada do sistema de crédito nacional e endividada (DE 

MELLO, 2019, p. 27). 

 

Os imigrantes que estão nesta situação, com dívidas e ainda com um emprego que não 

permite a possibilidade de viver bem, vê a chegada da covid-19 no Brasil como mais um 

desafio a ser enfrentado. Na contabilidade de números de empresas afetadas pela pandemia, 

das 4,0 milhões de empresas que envolveu uma pesquisa do IBGE, 70% tiveram impactos 

negativos que envolve diretamente funcionários e isso não é diferente para os imigrantes 

(IBGE, 2020).  

Para reduzir os impactos negativos da pandemia na vida das pessoas com baixa ou 

nenhuma renda, o governo criou o auxílio emergencial1. Porém, de modo geral, seguindo as 

regras para obter esse benefício, os refugiados apresentaram dificuldade para aquisição do 

mesmo. Algumas entidades como a Agência da ONU para refugiados (ACNUR) e 

Organização Internacional para as Migrações (OIM) chegaram a fazer um “passo a passo” em 

diversos idiomas para facilitar, com vários pontos de referência para fazer contato caso 

houvessem dúvidas (Migrações e Direitos Humano - IMDH, 2020).   

No Brasil, no âmbito da educação, esses problemas também já existiam e o 

agravamento impacta diretamente nos Programas direcionados aos imigrantes, prejudicando o 

progresso do estrangeiro para inserção na sociedade e principalmente na qualificação para 

                                                           
1
  O Auxílio Emergencial é um benefício financeiro destinado aos trabalhadores informais, 

microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção 

emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Corona vírus - COVID 19. 
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imersão no mercado de trabalho. Outro fator importante sobre a educação, está relacionado às 

metodologias utilizadas nas escolas, que não se adaptam às novas demandas e novos 

princípios para o progresso. Garantir o bem-estar e o direito fundamental básico das pessoas à 

educação, sendo elas brancas, negras, imigrantes ou qualquer que seja sua origem, é dever do 

Estado. Buscar uma metodologia educacional para os mais necessitados, junto à valorização 

dos professores, que muitas vezes precisam se reinventar para ajudar na construção do novo 

(AHLERT, 2001), visa a redução da pobreza na sociedade.  

Nesta perspectiva, o Projeto propõe-se a promover uma reflexão sobre as ações de 

solidariedade e a atuação de diferentes atores sociais na criação de grupos que visam a inserção 

social de imigrantes no Brasil, além de incentivar debates nas universidades públicas sobre o 

tema. Com a sua aplicação, espera-se elucidar a seguinte questão: Qual seria o papel da 

sociedade civil e do Poder Público para desenvolver um projeto de extensão com intuito de 

contribuir para a inclusão social dos imigrantes? 

 

2. OBJETIVOS 

Incentivar os imigrantes a compreenderem a importância de conhecer o idioma e a 

cultura brasileira, melhorar a comunicação para uma melhor inserção na sociedade, conectar 

imigrantes com brasileiros numa perspectiva de troca de conhecimentos no contexto geral e 

auxiliar no acolhimento. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

A partir de um grupo formado no aplicativo de comunicação chamado WhatsApp, com 

103 imigrantes de nacionalidade haitiana, pôde-se perceber uma solidariedade baseada em 

informações e contribuições. Essas informações foram diversas, desde qual é o processo para 

residências2 no Brasil, até como podem estar renovando seus passaportes. Um fato que ficou 

claro no grupo é que a maioria dos participantes não falam o idioma português. A preferência 

por falar o idioma local, o crioulo, que é um dialeto advindo de vários outros idiomas, se deve 

ao fato de que a maioria não consegue escrever no idioma português, mas compreendem um 

pouco a língua. A mesma situação tem forte impacto sobre os empregos que os imigrantes 

possuem aqui no Brasil. A limitação de se expressar corretamente em português dificulta a 

inserção no mercado de trabalho, mesmo tendo chegado aqui com profissões que dominam 

bem. Do ponto de vista de recomendação crítica, deverá haver um esforço em comum para a 

                                                           
2 

Rezidans, em crioulo haitiano 
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aprendizagem do português. Vejamos na figura 1 que a palavra mais falada no grupo é Haiti, 

seguida das demais palavras que estão traduzidas em português na nota de rodapé3. 

 

Figura 01 – Mapa das palavras mais faladas no grupo 

 

FONTE: Sistematizado dos autores (2020). 

 

Nota-se uma forma distinta de cooperação e solidariedade nesse grupo. A unidade e a 

coletividade estão presentes na preocupação que eles têm em se ajudarem, principalmente 

sobre vagas de trabalho, dúvidas sobre local para residência, entre outros. É interessante 

também pontuar, como os mesmos pensam em ficar no Brasil, pelo fato de quererem fazer o 

processo de residência de forma permanente, pelas oportunidades que aqui são oferecidas.  

Um ponto que merece destaque, foi a realização de uma pesquisa entre os 103 

imigrantes da região, representando uma amostra de 31%, que demonstrou resultados 

positivos quanto ao nível de formação escolar. Das 27 respostas que obtivemos, pudemos 

constatar que 11 dos imigrantes possuíam ensino superior, 15 deles possuíam nível tecnólogo 

ou profissionalizante e apenas um imigrante não possuía nenhuma qualificação. Isso mostra 

que existe uma imigração com alta qualificação.  Nesta perspectiva, pode-se ter uma 

tendência em encontrar imigrantes no mercado de trabalho em um emprego que exige certo de 

grau de instrução, mas trataremos disso, no último parágrafo desta sessão. 

Pensando no contexto da educação, relacionado ao idioma português, 73% 

responderam que possuem conhecimento do português falado no Brasil, mas ainda encontram 

dificuldade em acompanhar conversas dos nativos em lugares públicos. Tivemos um resultado 

                                                           
3 

Essas palavras traduzidas, são referentes ao grupo B, pela qual estão em crioulo haitiano: Falar, morar, 

gente, país, passagem, divida, precisar, dinheiro, residência, Brasil, aqui, calma, ouvir, hotel, topo/cabeça, 

respeito, grupo. 
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também interessante, quando foi perguntado sobre o nível de idioma falado. 30 % foi 

atribuído ao nível avançado e intermediário e 40% ao nível básico ou nada. Em um esforço 

para pensar nos cargos que ocupam os imigrantes, de fato pelas suas qualificações, estão 

sendo mal utilizados, o que consequentemente gera um impacto direto sobre sua qualidade de 

vida, sendo que suas inteligências poderiam estar sendo melhor aproveitadas nas empresas. 

Mas, permanece a crítica atribuída aos imigrantes haitianos de não aprenderem a escrever o 

idioma português, limitando seu próprio progresso.  

Em um estudo publicado em 2019, até 2018 todos os haitianos que estavam 

empregados, eram em trabalhos que não precisava de um conhecimento técnico e específico, 

normalmente a grande movimentação no mercado de trabalho está relacionado a subemprego 

em frigoríficos e abates de carnes, principalmente do sul do Brasil. O relatório ainda aponta 

que a maior parte dos imigrantes haitianos possuem grau de instrução abaixo de ensino médio 

e uns, nem completaram o ensino fundamental (SIMÕES; CAVALCANTI; PEREDA, 2019). 

Porém, há controvérsias do que é citado no relatório, uma vez que conseguimos identificar 

muitas qualificações entre eles, cabendo aqui uma crítica às empresas contratantes, que não 

aproveitam de fato o conhecimento que possuem os imigrantes. Por parte deles, fica claro que 

sem falar o português a vida será mais difícil no mercado de trabalho, nas ruas e todos os 

lugares que estarão frequentando, e a partir desses problemas, propomos esta tecnologia social 

como parte da solução para ajudar os imigrantes, não só na área educacional, mas também em 

outros assuntos como economia, qualidade de vida, subempregos, discriminação, interesse em 

se apropriar do idioma português entre outros. 

 

4. REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1 Tecnologia Social (TS) 

Um dos aspectos essenciais da Tecnologia Social (TS), se refere ao seu papel na 

dinamização e ampliação de processos democráticos. De acordo com Fonseca e Serafim 

(2010), o seu fundamento encontra-se articulado na geração de coletividade e a participação 

dos atores, objetivando simultaneamente, de forma concisa e estratégica, a constituição de 

uma nova perspectiva de desenvolvimento mais inclusiva e participativa. 

O sentido de TS é proveniente de um processo com peculiaridades a seus termos 

congêneres, de Tecnologia Intermediária e Tecnologia Apropriada. Propõe por um lado uma 

visão de sociedade, por outro, questiona a tecnologia convencional e o estilo de vida que a 

engendra. Devido ao seu interesse em questões sociais e políticas, associados ao processo de 

construção (social) da ciência e da tecnologia, o conceito de TS, pode ser compreendido como 
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o reflexo da ação coletiva de atores, diante de um ambiente socioeconômico e de laços sociais 

(associativismo) que representam, na sociedade, “um controle (auto gestionário) e uma 

cooperação (de tipo voluntário e participativo) e permite uma modificação no produto gerado 

passível de ser apropriada, segundo a decisão do coletivo” (DAGNINO, 2014: 158). 

Neste sentido, o projeto proposto neste trabalho segue essa vertente da TS, produzindo 

conhecimento de forma coletiva e inclusiva. Aspecto que demanda o envolvimento ativo de 

diversos agentes, dentre eles, o Estado, a comunidade científica e os movimentos sociais. Por 

outro lado, para alcançar níveis mais elevados em democracia, é preciso que os atores estejam 

devidamente engajados, seja na construção da tecnologia ou de políticas (FONSECA e 

SERAFIM, 2010). 

 

4.2 A Teoria Ator Rede 

A Teoria do Ator Rede, estruturada principalmente por autores como Law, Latour, e 

Callon, embora suas análises estejam mais ajustadas à ciência e à tecnologia, tem sido 

apontada como morfologia do social. Apesar de não haver consenso sobre esta última 

referência, segundo “o princípio metodológico da simetria, todos os elementos que constituem 

uma cadeia de associações precisam ser explicados, sem nenhuma distinção prévia entre o 

social e o natural, o micro e o macro, as causas e os efeitos” (SCHMITT, 2011: 93). Uma vez 

que, as tentativas de arranjos são atributos da atividade performativa e recursiva da noção de 

redes. 

A POA – Perspectiva Orientada ao Ator, desenvolve um portifólio de conceitos, que 

substanciam a compreensão da atuação dos atores nas dinâmicas sociais. Dentre eles, o de 

agência humana como conceito central, que representa as capacidades de saber e de atuar dos 

atores, e se apresentam tanto na formação de rede de atores e suas relações sociais, quanto na 

canalização de elementos diversos “(como demandas, bens, instrumentos, informações), 

através de pontos nodais de interpretação e interação” (LONG, 2007, p. 50). Nas organizações 

sociais, a relevância em identificar “as concepções diferenciadas de poder, influência, 

conhecimento e eficácia podem modelar as respostas e estratégias dos diferentes atores” 

(LONG e PLOEG, 2011, p. 27).  

Dessa forma, observar qual a funcionalidade da Teoria do Ator Rede, torna-se 

extremamente relevante, uma vez que, assim como a ideia desse projeto, trabalhos articulados 

em forma de rede, são ferramentas que auxiliam na “flexibilidade, horizontalidade, cultura 

democrática, entre outros”.A abordagem de interdependência entre os atores e suas redes, 

mobilizam as relações e seus significados, propiciando a interconexão entre mundos díspares, 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

2104 

excedendo os limites institucionais específicos, interligando uma grande diversidade social 

(SCHMITT, 2011: 90, 92). 

 

5. TECNOLOGIA SOCIAL UTILIZADA 

A metodologia consiste em uma ideia simples de compartilhamento de conhecimento, 

pela qual no primeiro encontro o “tutor” fará algumas perguntas simples aos participantes, a 

fim de compreender quais são suas necessidades. As aulas serão dadas a partir da necessidade 

de cada um, com perguntas pré-elaboradas. No entanto, os tutores terão a liberdade de 

levantar outros questionamentos, a fim de detectar a melhor forma de ajudá-los. Os encontros 

podem ser individuais ou em grupos de até 10 pessoas, sendo online ou presencial, de acordo 

com as condições que a pandemia permitir. Espera-se que esse projeto venha contribuir 

socialmente e construir diálogo de saberes, para o desenvolvimento social da comunidade de 

imigrantes. Se espera contribuir também para incentivar os imigrantes a aprender o português, 

a compartilhar suas culturas alimentares e de certa forma instigar o debate sobre imigrantes 

nas universidades, entre outros. 

 

5.1 Responsabilidade dos membros  

Será de responsabilidade da coordenação geral do evento, com a qual desenvolverá 

reuniões online preparatórias de planejamento com os participantes (ministrantes e alunos), 

ficando à cargo de discutir os assuntos com participantes que estiverem com dúvidas durante 

o projeto, condução das discussões de planejamento, anotação e organização das tomadas de 

decisões, estabelecendo assim um roteiro de realização do evento quando necessário. Além 

disso, servirá de referência para as decisões e elucidação de dúvidas dos demais organizadores 

e no decorrer do evento, realizará apresentações, indicará e auxiliará no convite dos 

padrinhos, bem como, estará disponível para resolução de eventuais problemas. 

Aos demais colaboradores do evento, caberá o auxílio no planejamento prévio, a 

participação nas reuniões preparatórias online, o convite e confirmação de todos os padrinhos 

no geral, a confecção de material para divulgação e sua realização, a organização e preparo 

das plataformas virtuais para realização dos debates quando houver, o ensino aos padrinhos 

sobre o acesso à plataforma, o cadastramento no sistema de eventos da Unioeste, o 

monitoramento das inscrições e das participações, a elaboração de questionários de avaliação 

e de sistema de presença, a confecção de certificados para a comissão organizadora e 

participantes, elucidação de dúvidas e resolução de problemas em geral. Lembrando que todo 
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o plano de trabalho será realizado de maneira online ou presencial, por causa da COVID-19 e 

remota, através de TICs disponíveis e que tenham efetividade no acesso às demais pessoas. 

 

6. RESULTADOS  

A primeira parte dos resultados já obtidos, se estrutura a partir das aulas que vem 

ocorrendo aos domingos, entre as 14 e 16 horas, além de auxiliarmos os alunos participantes a 

encontrarem cursos técnicos e profissionalizantes. O projeto apoia os imigrantes de 

nacionalidade haitiana a conseguirem empregos por meio de contato com entrevistadores, 

além de ajudá-los a se prepararem, a fim de causar um impacto positivo durante as entrevistas. 

A segunda parte dos resultados, consiste na divulgação das culturas alimentares dos 

países por meio da internet, pela qual se planeja fazer uma live
4
 por mês para divulgar os 

pratos típicos dos países. Sendo que, a primeira foi realizada no dia 17 de outubro de 2020, 

cujas comidas típicas da Venezuela e do Haiti foram apresentadas. A live até o momento foi 

vista por 114 pessoas.    

Como é possível constatar, uma parte dos objetivos já foram alcançados, o 

engajamento de todos os atores é surpreendente, no intuito de cumprir os objetivos e ir além. 

Pretende-se por meio deste projeto, ampliar a capacidade de ajudar os imigrantes nos aspectos 

educacionais, incentivar novos debates para formulação de políticas públicas, profissionais e 

de fato, impulsionar a inclusão social.  
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Resumo 

Não é de hoje que o ensino da Matemática apresenta muitos problemas, acarretando sérias dificuldades 

na aprendizagem dos alunos. Porem uma disciplina que serve de apoio a outras disciplinas, e que cerca 

o cotidiano dos seres humanos, não pode passar batido sem receber a importância que merece. No 

entanto assim como outros conteúdos matemáticos a planificação e as coordenadas cartesianas são 

trabalhadas verbalmente em sala de aula, se utilizando muitas vezes apenas de livros e lousa. Nesse 

sentido, pela importância que esses conteúdos possuem no ensino da Matemática e no cotidiano de 

cada um de nós, surgiu a seguinte indagação: quais as contribuições o jogo Batalha Planificada trouxe 

para o aprendizado em sala de aula? O que nos levou ao objetivo de identificar as contribuições do 

jogo Batalha Planificada no aprendizado em sala de aula. Desse modo a aplicação desse jogo se deu na 

E.M.E.I.E.F. Dona Zila, localizada no município de Moju, no Pará, em duas turmas do 5º ano do 

Ensino Fundamental. As turmas foram divididas em seis grupos, com quatro componentes cada 

formando duas duplas, que ficam dispostas em cada ponta do tabuleiro atrás de uma barreira 

impedindo que as duplas vejam o jogo de seus oponentes. O jogo iniciou com as duplas distribuindo 

suas peças nas casinhas, após isso as duplas davam coordenadas utilizando letras e números, o 

objetivo era acertar a casinha que continha as peças para montar a planificação no campo de conquista. 

Além disso, elas possuíam um campo controle onde podiam marcar as coordenadas que já haviam 

utilizado, vencia a dupla que montasse primeiro a planificação corretamente. Com a aplicação do jogo 

Batalha Planificada os alunos puderam revisar o assunto já trabalhado em sala de aula de forma 

pratica, e a utilização da planificação de forma concreta durante o jogo mostrou um ótimo 

desenvolvimento dos alunos. As coordenadas cartesianas mesmo sendo trabalhada com letras e 

números mostrou o bom desempenho dos alunos que puderam relacionar as coordenadas que 

trabalharam no jogo com a já utilizada na explicação do assunto em sala de aula. Dessa forma pode-se 

constatar que o jogo contribuiu com o desenvolvimento dos alunos ao trazer um aprendizado concreto 

de assuntos abordados inicialmente de forma verbal em sala de aula, sendo verificado o 

desenvolvimento dos alunos a medida que o jogo evoluía, quando estes faziam relação do jogo com o 

assunto. Em toda a prática executada os alunos demonstraram bastante desempenho e interesse. Além 

disso, estas proporcionam momento de diversão e descontração associado a aprendizagem. Como 

também apresentaram motivação em aprender matemática, contribuindo assim na diminuição da 

aversão por essa disciplina. 

 

Palavras-Chave: Jogo, Planificação, Coordenadas, Cartesianas 
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Abstract  

It is not new that teaching mathematics presents many problems, causing serious difficulties in 

students' learning. However, a discipline that supports other disciplines, and that surrounds the daily 

lives of human beings, cannot be beaten without receiving the importance it deserves. However, like 

other mathematical content, planning and Cartesian coordinates are worked on verbally in the 

classroom, often using only books and whiteboards. In this sense, due to the importance that these 

contents have in the teaching of mathematics and in the daily lives of each of us, the following 

question arose: what contributions did the planned battle game bring to classroom learning? Which led 

us to the objective of identifying the contributions of the planned battle game in classroom learning. 

Thus, the application of this game took place at E.M.E.I.E.F. Dona Zila, located in the municipality of 

Moju, Pará, in two classes of the 5th year of elementary school. The classes were divided into six 

groups, with four components each forming two pairs, which are arranged at each end of the board 

behind a barrier preventing the pairs from seeing their opponents' game. The game started with the 

pairs distributing their pieces in the houses, after that the pairs gave coordinates using letters and 

numbers, the objective was to hit the little house that contained the pieces to assemble the planning in 

the conquest field. In addition, they had a control field where they could mark the coordinates they had 

already used, the pair who successfully set up the planning correctly won. With the application of the 

Planned Battle game the students were able to review the subject already worked in the classroom in a 

practical way, and the use of planning in a concrete way during the game showed an excellent 

development of the students. The Cartesian coordinates, despite being worked with letters and 

numbers, showed the good performance of the students who could relate the coordinates that worked 

in the game with the one already used in explaining the subject in the classroom. Thus, it can be seen 

that the game contributed to the students 'development by bringing a concrete learning of subjects 

initially addressed verbally in the classroom, being verified the students' development as the game 

evolved, when they were related to the play with the subject. Throughout the practice performed the 

students showed a lot of performance and interest. In addition, these provide a moment of fun and 

relaxation associated with learning. As they also showed motivation to learn mathematics, thus 

contributing to reduce the aversion to this discipline. 

Key words: Game, Planning, Coordinates, Cartesian 

 

1. PROBLEMA 

Não é de hoje que o ensino da Matemática apresenta muitos problemas, acarretando 

sérias dificuldades na aprendizagem dos alunos. Porem uma disciplina que serve de apoio a 

outras disciplinas, que cerca o cotidiano dos seres humanos quando vão realizar uma compra, 

fazer uma construção, interpretar um gráfico estatístico, ler um mapa, entre outros, não pode 

passar batido sem receber a importância que merece. 

A geometria como um dos conteúdos abordados na Matemática é um ramo que estuda 

as formas geométricas planas e espaciais, estando presente a todo momento em nossas 

atividade diárias, por meio natural ou não natural. Dessa forma torna-se indispensável o 

estudo da geometria para o desenvolvimento humano, pois proporciona a compreensão do 

mundo e desenvolve o raciocínio lógico, além disso, de acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s) de Matemática os conceitos geométricos constituem parte 

importante do currículo da Matemática no ensino fundamental, por desenvolver no aluno um 
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pensamento que lhe permite compreender, descrever e representar o mundo em que vive 

(BRASIL, 1997, p. 55).  

Do mesmo modo, as coordenadas cartesianas trabalhada em sala de aula através de 

duas retas perpendiculares a um plano e se caracteriza por determinar a posição de um ponto a 

partir de suas coordenadas. No entanto assim como outros conteúdos matemáticos esses dois 

assuntos são trabalhados verbalmente em sala de aula, se utilizando muitas vezes apenas de 

livros e lousa. Por sua vez, os PCN’s (BRASIL, 1997, p. 15) destacam a necessidade de rever 

um ensino centrado em procedimentos mecânicos, desprovidos de significados para o aluno. 

Nesse sentido, pela importância que esse conteúdo possui no cotidiano de cada um de nós e 

por uma possível contribuição para o aprendizado em sala de aula foi criado o jogo Batalha 

Planificada cujo o objetivo foi identificar as contribuições do jogo Batalha Planificada no 

aprendizado em sala de aula. 

2. OBJETIVOS 

a. GERAL 

Identificar as contribuições do jogo Batalha Planificada no aprendizado em sala de aula; 

 

b. ESPECÍFICOS 

Revisar: o assunto planificação e coordenadas cartesianas;  

Identificar as contribuições do jogo Batalha Planificada na aprendizagem dos alunos.  

 

3. JUSTIFICATIVA 

O uso de jogos no ensino da Matemática é bastante debatido, pois, tal prática favorece 

o ensino, a socialização e a curiosidade do aluno, além de trabalhar valores, essenciais para se 

viver em sociedade. Para o PCN (1997) o uso de jogos como recurso ajuda a criança a 

compreender e a utilizar convenções e regras empregadas no processo de ensino e 

aprendizagem, favorecendo assim a integração no mundo social (BRASIL, 1997, p. 48 e 49). 

A utilização do jogo no ambiente escolar, torna ainda, o aprendizado mais prazeroso, 

visto que tras a ludicidade para dentro da sala de aula, principalmente quando se é utilizado na 

educação infantil e ensino fundamental, quando o brincar é caracteristico das crianças e faz 

parte do desenvolvimento infantil. 

Outro ponto que valoriza este trabalho é pela escolha do conteúdo utilizado, visto as 

dificuldades que os alunos tem em compreender os assuntos abordados no jogo, mais 
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especificamente o trabalho com a planificação, por servir de base para futuros estudos ligados 

a geometria espacial. Por isso a construção desse jogo tornar-se de grande importância, por 

propiciar um recurso lúdico que vai auxiliar tanto o ensino quanto o aprendizado dos alunos, 

por oferecer um recurso que trabalha de forma concreta esses dois assuntos. 

 

4. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA SOCIAL 

O Jogo 

O jogo Batalha Planificada, tem por objetivo trabalhar de forma lúdica dois conteúdos 

da Matemática, a planificação e as coordenadas cartesianas.  

Figura 1 - Jogo Batalha Planificada 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Objetivo do Jogo 

Completar as figuras planificadas de sólidos geométricos no campo de conquistas. 

Participantes 

O jogo se dá através de dois jogadores ou dois grupos de alunos, o professor é o 

mediador entre as duplas ou grupos, assumindo a função de tirar dúvidas sobre o jogo e 

avaliando o resultado final. 
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Tabuleiro 

O tabuleiro é composto de duas malhas quadrangular quadrada, a esquerda dos 

jogadores, formando casinhas utilizada para dispor as peças do jogo, dois campos de 

conquista, ao lado superior direito, onde será montado as planificações dos sólidos 

geométricos, e dois campos controle, no lado inferior direito, onde cada jogador marca a 

coordenada já utilizada para que não a repita. 

Figura 2 - Tabuleiro do jogo Batalha Planificada 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Peças 

Cada jogador ou grupo recebe o mesmo número de peças, porem de cores diferentes, e 

marcadores para ter controle de suas jogadas. 

Figura 3 - Peças do jogo Batalha Planificada 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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Regras 

Cada jogador ou grupo irá distribuir suas peças nas casinhas, os jogadores devem dar 

coordenadas utilizando letras e números, se na casinha de seu oponente conter uma peça, este 

deve entrega-la e o jogador prossegue o jogo dando outras coordenadas e caso não haja peças 

na casinha dada o jogador passa a vez para seu oponente. O jogador que conquistar as peças 

de seu oponente primeiro tem o direito de montar a planificação ou planificações, caso tenha 

montado errado é passado a vez para o oponente e este deve prosseguir na busca por peças, o 

jogo prossegue assim até que um jogador ou grupo monte a planificação corretamente 

primeiro vencendo o jogo. 

Figura 4-Disposição das peças do jogo Batalha Planificada 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Observação: As demais condições, tais como: número de figuras e outras, podem ser 

definidas pelo professor a partir do conhecimento que desejar desenvolver. Porém a condição 

do vencer e perder, em sala de aula, pode ser trabalhada de maneira diferenciada, permitindo 

que o jogo prossiga até que o outro oponente consiga todas as peças e monte suas figuras 

podendo assim avaliar a todos os envolvidos e não só quem ganhou o jogo. 

Materiais Utilizados e Orçamento Estimado  

MATERIAL VALOR 

Isopor R$ 3,00 

Cola R$ 6,00 

Caneta futura R$ 5,19 

Régua R$ 2,80 

Feijão R$ 8,98 
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EVA R$ 1,20 

Papel cartão R$ 1,99 

Papelão Reciclado 

 

Público Alvo 

Aluno do Ensino Fundamental 

5. RESULTADOS  

Com a aplicação do Jogo Batalha Planificada os alunos puderam revisar o assunto já 

trabalhado em sala de aula de forma pratica, através disso podemos ainda constar uma 

evolução no conhecimento dos alunos durante a partida, a utilização da planificação de forma 

concreta durante o jogo mostrou um ótimo desenvolvimento dos alunos, que a priori tiveram 

uma certa dificuldade de montar as formas geométricas solidas planificadas, mas à medida 

que foram obtendo um maior entendimento do jogo conseguiram melhorar a montagem das 

formas.  

As coordenadas cartesianas mesmo sendo trabalhada com letras e números mostraram 

o bom desempenho dos alunos que puderam relacionar as coordenadas que trabalharam no 

jogo com a já utilizada na explicação do assunto em sala de aula. A posição do PCN (1997, p. 

46) é que os jogos constituem uma forma interessante por ser atrativos, favorecerem a 

resolução de problemas e soluções. 

A medida que o jogo se desenvolvia pode-se constatar as contribuições que o jogo 

trouxe acerca do conhecimento dos alunos, trazendo um aprendizado concreto de assuntos 

abordados inicialmente de forma verbal em sala de aula. Corbalán (199, p. 14) menciona que 

ensinar e aprender Matemática pode e deve ser uma experiência feliz, e que é bastante 

evidente que só poderemos falar de um trabalho docente bem feito quando todos alcançam a 

satisfação.  

Verificamos ainda o desenvolvimento dos alunos a medida que o jogo evoluía, quando 

estes faziam relação do jogo com o assunto, se mostrando muito satisfeitos e motivados. 

Segundo Grando (2000, p.32), a inserção do jogo no ensino de Matemática, representa uma 

atividade lúdica, que envolve o desejo e o interesse do jogador pela própria ação do jogo, o 

que motiva o jogador a conhecer seus limites e suas possibilidades, adquirindo confiança. 

 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

2114 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: matemática.Secretaria de Educação 

Fundamental. Brasília, MEC/SEF, 1997.GRANDO, R. C. O conhecimento matemático e o 

uso de jogos na sala de aula. Tese de Doutorado. Campinas, SP. Faculdade de Educação, 

UNICAMP, 2000. 

 

CORBALÁN, F. Juegos matemáticos para secundaria y bachillerato. Madrid: Sintesis, 

1994. 

 

GRANDO, R. C. O conhecimento matemático e o uso de jogos na sala de aula. Tese de 

Doutorado. Campinas, SP. Faculdade de Educação, UNICAMP, 2000. 

 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. 5. Ed. São 

Paulo: Atlas, 2003. 

  



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

2115 

BOMBA DE SUCÇÃO PARA ARMAZENAMENTO DE SEMENTES EM 

GARRAFAS PET 

 

Pablo Radamés Cabral de França 
IFPA/pablo.radames@ifpa.edu.br 

 

Jhemyson Jhonathan da Silveira Reis 
IFPA/reis.jhemyson@gmail.com 

 

Marcelo de Almeida Heidemann 
IFPA/marcelo.heidemann@ifpa.edu.br 

 

 
Área Temática7: Tecnologias Sociais, Tecnologias Educacionais e Assistivas e Tecnologia da Informação 

Modalidade: Tecnologia Social 

 

Resumo 

As sementes podem ser armazenadas por longos períodos de tempo, isso quando acondicionadas de 

forma adequada. Umas das formas de armazenamento das sementes e/ou grãos na agricultura familiar 

é em garrafas PET, devido a eficiência na conservação e a facilidade de acesso desse tipo de material. 

Hoje existem várias técnicas utilizadas para o acondicionamento das sementes, principalmente na 

remoção do interior das garrafas, porém algumas não são tão comuns e nem tão eficientes. Assim, 

objetivou-se aperfeiçoar a técnica de armazenamento de sementes em garrafas tipo PET, por meio de 

bomba de sucção confeccionada com materiais de baixo custo. A bomba de sucção funciona a partir 

do momento que o êmbolo da seringa é empurrado ou puxado, o qual irá promover a sucção do ar do 

interior da garrafa. Esse ar é succionado, passa pela primeira válvula e depois pela segunda, 

finalizando o processo. Depois é realizado a vedação com cera e/ou fita adesiva. Todo o processo leva 

em torno de 2 minutos e 25 segundos, dependendo da quantidade de sementes e do tamanho da garrafa 

PET utilizada no armazenamento. Isso nos leva a deduzir que em 1 hora é possível realizar o 

procedimento com, aproximadamente, 25 garrafas PET. O tipo de semente também pode influenciar 

no tempo de execução, assim como na capacidade operacional, devido as características específicas do 

tegumento das mesmas. Para o agricultor que trabalha e armazena sementes e/ou grãos em garrafas 

PET essa técnica é muito importante pois aprimora a prática de armazenamento, permitindo maior 

conservação das sementes por um período maior. Assim, o agricultor poderá aumentar seu estoque de 

sementes, não se preocupando com a renovação do banco de sementes. 

 

Palavras-Chave: Acondicionamento de sementes, Banco de sementes, Remoção de ar 

 

Abstract  
The seeds can be stored for long periods of time, when properly packaged. One of the ways of storing 

seeds and / or grains in family farming is in PET bottles, due to the efficiency in conservation and the 

easy access of this type of material. Today there are several techniques used for packaging seeds, 

mainly in removing the inside of the bottles, but some are not as common or as efficient. Thus, the 

objective was to improve the technique of storing seeds in PET-type bottles, using a suction pump 

made with low-cost materials. The suction pump works from the moment the syringe plunger is 

pushed or pulled, which will promote the suction of air from inside the bottle. This air is sucked 

through the first valve and then the second, ending the process. Then sealing is performed with wax 

and/or adhesive tape. The whole process takes around 2 minutes and 25 seconds, depending on the 

amount of seeds and the size of the PET bottle used in storage. This leads us to deduce that in 1 hour it 

is possible to perform the procedure with approximately 25 PET bottles. The type of seed can also 

influence the execution time, as well as the operational capacity, due to the specific characteristics of 

the seed coat. For the farmer who works and stores seeds and / or grains in PET bottles, this technique 

is very important because it improves the storage practice, allowing greater conservation of the seeds 



 
Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e Economia 

Solidária (SICOOPES), 13., 2020. Castanhal, PA. Anais... Belém (PA): IFPA, 2021. 
                                                                                    

                                                                                                                                          ISBN: 978-65-87415-14-7             
 

  
XIII SICOOPES – 08 a 11 de dezembro de 2020 – IFPA Campus Castanhal - Pará - Brasil 

2116 

for a longer period. Thus, the farmer will be able to increase his seed stock, not worrying about 

renewing the seed bank. 

 

Key words: Seed packing, Seed bank, Air removal 

 

1. PROBLEMA 

O armazenamento adequado das sementes promove a conservação da qualidade das 

mesmas por um período maior de tempo, porém, quando acondicionadas de forma imprópria 

comprometerá a estrutura física e fisiológica, reduzindo o tempo de armazenamento. 

Para que as sementes estejam propícias para serem armazenadas em condições que 

permitam sua conservação por longos períodos, ou de uma safra para outra, devem ser 

realizadas algumas técnicas de acondicionamento, o que varia conforme a espécie, 

quantidade, finalidade, período de armazenamento, disponibilidade de recurso e tipo de 

embalagem. Um desses tipos de embalagens muito utilizados pelos agricultores familiares é a 

do armazenamento em garrafa tipo PET, que devido o custo baixo se torna uma grande 

alternativa para armazenamento de sementes em pequena quantidade. Conforme trabalho de 

Almeida et al. (2019), no estudo com armazenamento de sementes na agricultura familiar em 

Pernambuco, foi observado que esse tipo de embalagem ainda é o preferido em comparação à 

garrafas de vidro e sacos plásticos. 

A garrafa PET oportuniza ao agricultor o armazenamento por um longo período, 

devido serem embalagens impermeáveis, quando usadas as técnicas adequadas. Existem 

várias técnicas para o acondicionamento das sementes nas garrafas, nas quais podem ser 

utilizadas alho ou pimenta-do-reino por exemplo, para serem guardas juntamente com as 

sementes, que impedem o ataque de pragas. Outras tecnologias que podem ser utilizadas nas 

garrafas PET são a vedação da tampa da garrafa com cera derretida de vela para impedir a 

entrada de contaminantes. 

Para um armazenamento adequado, além das sementes estarem bem secas e da 

utilização dessas técnicas na garrafa PET, pode-se utilizar também a eliminação do ar no 

interior da mesma, pois nos espaços entre as sementes existem ainda o ar que poderá acelerar 

a deterioração das mesmas. A técnica utilizada para a retirada do ar é por meio de 

equipamentos específicos para embalagem a vácuo, porém para a agricultura familiar não é 

viável devido ao preço. Já existem algumas técnicas para remoção do ar nas garrafas PET, 

mas busca-se técnicas ainda mais baratas e com reduzido custo para o agricultor, tornando 

necessário inovar e disponibilizar técnicas mais atrativas e baratas. 
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2. OBJETIVOS 

a. GERAL 

Aperfeiçoar a técnica de armazenamento de sementes em garrafas tipo PET, por meio 

de bomba de sucção confeccionada com materiais de baixo custo. 

 

b. ESPECÍFICOS 

d) Projetar e confeccionar um equipamento de baixo custo para sucção do ar no interior de 

garrafas PET; 

e) Avaliar o funcionamento do equipamento em garrafas PET para armazenamento de 

sementes; 

f) Disseminar uma técnica para armazenamento de sementes em garrafas PET. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

Devido a inacessibilidade de técnicas e tecnologias que auxiliam no armazenamento 

em garrafas PET para uma conservação das sementes por um período maior de tempo, faz-se 

necessário a busca e disseminação por técnicas que mantenham a qualidade da semente 

durante o armazenamento, e que estas sejam de baixo custo. 

A remoção do ar do interior das garrafas tipo PET, quando utilizadas para o 

armazenamento de sementes, beneficiam a conservação das mesmas pois reduzem a 

deterioração ocasionado pela taxa de respiração acelerada. Embora seja evidente a 

importância da utilização dessas técnicas, algumas não são tão acessíveis e exigem 

procedimentos impraticáveis no dia-a-dia do agricultor. 

A adoção de uma técnica e, que esta se torne uma tecnologia social para auxiliar na 

etapa de armazenamento de sementes em garrafas PET, contribuirá para que o agricultor 

tenha sementes de qualidade no final do período de armazenamento, evitando a perda 

ocasionada por deterioração devido ao acondicionamento inadequado. 

 

4. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA SOCIAL 

A tecnologia descrita aqui se trata de uma bomba de sucção caseira,confeccionada 

com materiais de baixo custo, que pode ser utilizada pelos agricultores que armazenam 

sementes em garrafas tipo PET, tendo como objetivo a retirada do ar no interior das garrafas 

tipo PET. 
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Atualmente a ferramenta é utilizada por agricultores ou simpatizantes em 

armazenamento de sementes em garrafas PET. Neste trabalho, a bomba de sucção se trata de 

uma reaplicação de tecnologia, haja visto que necessitou-se do aperfeiçoamento e adaptação 

aos agricultores da região, devido algumas peças para sua confecção serem menos acessíveis. 

O princípio de desenvolvimento foi realizado a partir do descrito em França et al. 

(2019), que consiste nas etapas do desenvolvimento de uma inovação tecnológica. Assim, a 

ferramenta foi baseado a partir de uma necessidade, observada em campo, cujos agricultores  

queriam um método mais eficiente do que os já existentes na atualidade e que ainda sim fosse 

eficiente na remoção de ar das garrafas PET; a partir disso, realizou-se o planejamento da 

bomba de sucção. Depois de pronto, foram realizadas as avaliações com relação ao princípio 

de funcionamento, finalizando com a comprovação do produtor. 

 

Componentes 

Para confecção do mesmo foi preciso de: uma seringa de 20 mL com agulha; 40 cm de 

mangueira de silicone para aquário; uma conexão em T (encontrada em lojas automotivas); 

duas válvulas de retenção para ar. 

 

Confecção 

A seringa é conectada a uma mangueira (10 cm de comprimento), a qual está ligada à 

conexão em T. Nas duas outras saídas são conectadas a outra parte da mangueira (10 cm) com 

a válvula de retenção na suaextremidade, e na outra, também uma parte da mangueira (10 cm) 

com a válvula de retenção na sua extremidade. Por fim, na ponta da válvula fixa-se uma 

mangueira com a agulha da seringa. 

 

Princípio de funcionamento 

Inicialmente, a garrafa PET deve estar com as sementes em seu interior e vedada. 

Depois, perfura-se a extremidade superior da garrafa com a agulha. A bomba de sucção 

funciona a partir do momento que é empurrada ou puxada o êmbolo da seringa, o qual irá 

promover a sucção do ar do interior da garrafa. Esse ar é succionado, passa pela primeira 

válvula e depois pela segunda, finalizando o processo. Devido a segunda válvula ser 

conectada ao contrário, impede que ao movimentar o êmbolo de forma contrária, entre ar no 

sistema novamente. 
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5. RESULTADOS  

 

 Na Figura 1 verifica-se a ferramenta por completo, a qual consistiu em 1 hora de 

trabalho para confecção. A montagem da mesma é de simples realização e algumas peças 

podem ser substituídas por outras mais simples, porém as apresentadas neste projeto são de 

mais fácil acesso na região do município de Castanhal. 

 Todo o processo de funcionamento partindo do momento em perfurar uma garrafa de 2 

L e finalizar o processo com a vedação do furo leva em torno de 2 minutos e 25 segundos, isso 

nos leva a deduzir que em 1 hora é possível realizar o procedimento com, aproximadamente,  

25 garrafas PET. O tempo de realização e, consequentemente, a quantidade de garrafas pode 

variar conforme o tipo de semente acondicionada nas garrafas, devido as características 

específicas do tegumento das mesmas. 

 

 

Figura 1. Bomba de sucção caseira para retirada do ar no interior das garrafas PET 

para armazenamento de sementes. 

 

A forma como as sementes são acondicionadas também influencia significativamente 

no tempo de execução da prática, uma vez que ao inserir as sementes nas garrafas deve retirar 

ao máximo o ar presente no interior, isso ajudará na conservação das mesmas.  

Na Figura 2. é possível observar as etapas para acionamento e sucção da bomba em 

garrafa PET de 350 mL, na qual continha sementes de mamona. A quantidade de sementes na 

garrafa para demonstração foi de 60% da capacidade da mesma, com intuito de facilitar a 

visualização da remoção do ar, sabendo-se que o recomendado é que a garrafa esteja 

completamente ocupada por semente, isto é realizada para qualquer técnica de 

armazenamento de sementes em garrafa PET. 
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Comparando a Figura 2A com a Figura 2C é possível averiguar o nível e altura de 

deslocamento das sementes no interior, isso é resultado da "deformação" da garrafa em 

virtude da retirada do ar. Em garrafas completamente cheias de sementes é quase 

imperceptível visualizar de forma significativa essa deformação na garrafa por imagens, mas 

na prática sim. 

Com intuito de disseminar essa tecnologia para agricultores, filhos de agricultores e 

alunos das ciências agrárias foi realizado um minicurso no IFPA campus Castanhal para 

confecção e demonstração de técnicas para armazenamento de sementes em garrafas PET e, a 

utilização da bomba de sucção foi demonstrada na prática.  

A 

 

B 

 

C 

 

Figura 2. Etapas para retirada do ar do interior da garrafa PET: perfuração e início do 

acionamento da bomba de sucção (A); remoção de parte do ar contido no interior, com 

processo 50% executado (B); retirada máxima do ar permitida com a bomba de sucção (C). 

 

Para o agricultor que trabalha e armazena sementes e/ou grãos em garrafas PET essa 

técnica é muito importante pois aprimora a prática de armazenamento, permitindo maior 

conservação das sementes por um período maior. Assim, o agricultor poderá aumentar seu 

estoque de sementes, não se preocupando com a renovação do banco de sementes. 
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Área Temática7: Tecnologias Sociais, Tecnologias Educacionais e Assistivas e Tecnologia da Informação 

 

Modalidade: Tecnologia Social 

 

Resumo 

Em muitos casos as tecnologias sociais estão associadas a disseminação de técnicas que facilitam as 

tarefas diárias de agricultores familiares, e neste sentido, a gestão pode tornar estas tarefas mais 

eficientes e com melhores resultados. Dessa forma, as ferramentas autogestionárias, podem estar 

inseridas dentro dos planejamentos de atividades desenvolvidas por agricultores familiares. Estas 

ferramentas se tornam ainda mais necessárias quando os agricultores estão organizados em 

Associações, Cooperativas e Grupos Informais. Este trabalho surge a partir da experiência, como 

bolsista e colaboradora do Projeto INCUBITEC, inserida no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Pará (IFPA), campus Castanhal. As ferramentas são inseridas nos empreendimentos 

econômicos solidários (EES) em formações ministradas pelos colaboradores da INCUBITEC 

(Programa Incubadora Tecnológica de Desenvolvimento e Inovação de Cooperativas e 

Empreendimentos Solidários) e reuniões de acompanhamento de acordo com as demandas dos 

empreendimentos. As ferramentas utilizadas são: SWOT (FOFA), GUT (Gravidade, Urgência e 

Tendência), Calendário Sazonal e Planilhas de controle de Produção.  

 
Palavras-Chave: Tecnologia Social, Empreendimentos Econômicos Solidários, INCUBITEC, 

Ferramentas Autogestionárias 

 
Abstract  

In many cases social technologies are associated with the dissemination of techniques that facilitate 

the daily tasks of family farmers, and in this sense, management can make these tasks more efficient 

and with better results. In this way, self-managed tools can be inserted into the planning of activities 

developed by family farmers. These tools become even more necessary when farmers are organized 

into Associations, Cooperatives and Informal Groups. This work is based on my experience as an 

INCUBITEC (Technological Incubator Program For Development And Innovation Of Cooperatives 

And Joint Ventures)scholarship holder and collaborator at the Federal Institute of Education, Science 

and Technology of Pará (IFPA), Castanhal campus. The tools are inserted into economic enterprises 

with solidarity in training sessions given by INCUBITEC collaborators and follow-up meetings 

according to the demands of the enterprises. The tools used are: SWOT (FOFA), GUT (Severity, 

Urgency and Trend), Seasonal Calendar and Production Control Sheets. 

 
Key words: Social Technologies, Economic Enterprises With Solidarity, INCUBITEC, Self-

Management Tools 
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1. PROBLEMA 

A Agricultura Familiar é uma atividade de enorme importância para o nosso País e mais 

especificamente para a região da Amazônia. A agricultura familiar tem como uma de suas 

principais características a gestão e a força de trabalho compartilhada pela família e a atividade 

desenvolvida como a principal fonte de renda. 

Os agricultores familiares da região nordeste do Pará possuem uma variada produção de 

alimentos que servem tanto para o seu consumo quanto para serem comercializados, mas que 

ainda enfrentam dificuldades para serem inseridos no mercado por não terem produção 

expressiva o suficiente para concorrer com os alimentos produzidos pela agricultura 

convencional. Para isto a organização coletiva de agricultores familiares em Empreendimentos 

de Economia Solidária como Cooperativas e Associações tem sido uma estratégia para mitigar 

estes problemas. 

Nota-se que uma grande fragilidade dos agricultores familiares bem como dos EES é a 

ausência de gestão das suas propriedades rurais e no Empreendimento, fazendo com que a 

análise da sua propriedade rural familiar e EES se torne muito difícil, devido à grande 

complexidade no acompanhamento de custos, receitas e investimentos feitos nos seus processos 

produtivos. O fato explicita a grande importância que a gestão tem sobre as famílias da 

agricultura familiar e nos EES da nossa região. 

A gestão rural se caracteriza por um conjunto de atividades para o melhor planejamento, 

organização e controle das atividades do ponto de vista financeiro, auxiliando para a tomada de 

decisão, de modo que o agricultor familiar possa gerenciar as suas atividades, maximizar a 

produção, minimizar os custos, na busca de melhores resultados financeiros. A partir de uma 

rotina de boa gestão, o agricultor se organiza e planeja suas ações definindo a quantidade de 

capital e a qualidade de seus investimentos com menor chance de falhas. 

Portanto, este trabalho surge com o propósito de responder ao seguinte problema de 

pesquisa: quais procedimentos e técnicas que podem auxiliar agricultores familiares em suas 

atividades agrícolas, frente as dificuldades na organização e planejamento diante do desafio do 

domínio ferramentas acessíveis e eficazes? 

2. OBJETIVOS 

a. GERAL 

O presente trabalho tem como objetivo geral indicar qual a importância a aplicação do(a) 

de ferramentas autogestionárias frente a organização e planejamentos de atividades agrícolas 
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como forma de auxiliar na gestão de empreendimentos solidários, com a finalidade de 

contribuir a vantagem de controle das atividades na/o ações da INCUBITEC 

 

b. ESPECÍFICOS 

Apontar as necessidades de gestão dos Empreendimentos  

Apresentar as ferramentas  

Descrever o uso de ferramentas  

Debater de que forma podem contribuir na gestão de empreendimentos  

Indicar os benefícios gerados com seu uso  

 

3. JUSTIFICATIVA 

Devido a dificuldade para organização e planejamentos de atividades agrícolas essa 

pesquisa se justifica através da aplicação de ferramentas autogestionárias em contribuição 

para EES com a vantagem de controle das suas atividades agrícolas através ferramentas 

reaplicáveis e condizentes com a realidade de EES.  

  

4. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA SOCIAL 

As ferramentas são essenciais no que diz respeito a gestão de EES, sendo estas, a base 

de qualquer tomada de decisão e controle de atividades e vão ajudar desde do momento de se 

imaginar em implantar um novo projeto. Neste sentido, a INCUBITEC, elabora e/ou adapta, 

junto aos empreendimentos, ferramentas que se tornam acessíveis e condizentes com suas 

realidades. As ferramentas são inseridas nos empreendimentos em formações ministradas 

pelos colaboradores da INCUBITEC e reuniões de acompanhamento. 

 

5. RESULTADOS  

5.1. Planejamento estratégico 

Para Peter Drucker (1984)o planejamento estratégico é um processo contínuo que é 

possível, de forma sistemática, obter conhecimento do futuro e assim tomar decisões atuais. 

Neste sentido, deve-se organizar sistematicamente as atividades necessárias à implementação 

destas decisões. O autor ressalta a importância de mensurar os resultados dessas decisões e 

confrontar com as expectativas alimentadas. 
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5.1.1 Ferramentas:  SWOT (FOFA), GUT 

A SWOT que também é conhecida com FOFA significa Strengths (Forças), 

Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidade) e Threats (Ameaças). Conforme afirma 

Araujo (2004, p 60) “estaé uma ferramenta muito utilizada para fazer análise de cenário (ou 

análise de ambiente), sendo usada como base de gestão e planejamento estratégico que devido a 

sua simplicidade, pode ser utilizado por diversos tipos de ambientes para qualquer tipo de 

análise de cenário”. A SWOT foi creditada por Albert Humphrey (HUMPHEEY,2005). 

A Ferramenta GUT foi elaborada por Kepner e Tregoe (1981) que quer dizer 

(gravidade, urgência e tendência), visto que é utilizada para fixação de prioridade de fatores, 

que pode ser adaptada e utilizada para privilegiar os objetivos.  

 

1. SWOT (FOFA) 

Análise FOFA é uma das ferramentas mais simples e ao mesmo tempo útil para que o 

empreendimento tenha ao seu dispor a compreensão do ambiente em questão, Além disso, criar 

a base de informações necessárias para planejar seu futuro. 

 

Fonte: Autores. 

2. GUT 

A análise GUT é muito utilizada em situações que é preciso de uma orientação para 

tomar decisões complexas e que exigem a análise de vários problemas. Para isso, com o 

sistema GUT é possível classificar cada problema de acordo com a Gravidade, Urgência e 

Tendência. 
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Esta ferramenta, você pode colocar em práticas durantes reuniões nos empreendimentos, é ideal 

para você que participa de organizações sociais.  

Fonte: Autores 

5.2. Gestão de custo e produção 

Cada vez mais o produtor deve estar atento à maneira pela qual está produzindo, 

mensurando o custo e receita realizada com a produção. Parece redundância falar em 

mensurar custo quando o produtor já vem realizando sua atividade há um bom tempo e de 

certa forma tem ideia do quanto gasta. Mesmo assim, é importante relembrar para que possa 

avaliar periodicamente como vem produzindo e o impacto das operações, uso de máquinas e 

implementos e insumos utilizados para que tenha controle da produção e de seus resultados. 

5.2.1. Ferramenta: Calendário Sazonal, Planilhas 

De acordo com Schiefer (2006, p 170), o calendário sazonal permite identificar desafios 

e mudanças que ocorrem no tempo e, ainda, monitorizar projetos, acompanhando a 

implementação e os resultados produzidos ao longo do tempo. 

Determinar o custo de produção é essencial para tomada de decisão nas atividades 

agrícolas que pode parecer simples, mas não é uma tarefa fácil estimar custo de produção, tal 

que, a EMBRAPA elaborou uma planilha para o controle de custo de produção que pode ser 

adaptada para outras culturas (EMBRAPA 2003). 

 

5.2.1.1 Calendário Sazonal  

O calendário sazonal pode ser facilmente utilizado para planejamento de plantio, 

colheita e tratos culturais, além possibilitar melhor gestão das atividades a serem realizadas ao 

longo do ano, podendo ter o melhor controle das culturas e suas épocas de produção. 
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Com a intenção de reduzir os custos e os riscos, os calendários agrícolas são produzidos 

em vários setores cultivares. Seu principal objetivo é orientar o agricultor em relação à época 

correta para a adubação, a quanto tempo leva do plantio a colheita, entre outros. 

Considerando a complexidade e a variedade de produtos produzidos pelos agricultores 

familiares em sua propriedade, o calendário agrícola funciona como um guia para facilitar a 

vida do agricultor. A ferramenta ajuda na organização e no controle de datas e períodos mais 

condizentes com a região e o clima em que a produção está inserida. 

O conhecimento da natureza externa deve influenciar diretamente na decisão de qual 

cultura tem que estar presente no solo daquele terreno. O tamanho da área de cultivo, a 

distância do produto ao centro de comercialização/distribuição, e a adaptação das espécies 

vegetais também são critérios importantes a serem analisados. 

Fonte: Autores 

 

5.2.1.2 Planilhas  

O processo de modernização da agricultura, durante o século XX, trouxe consigo a ideia 

de eficiência produtiva, ou seja, necessidade de maximizar o uso dos fatores de produção, a fim 

de obter maiores níveis de produtividade e rentabilidade. 

Diante desta situação, há a necessidade de adoção, por parte dos produtores rurais da 

agricultura familiar, de modelos administrativos e de gestão que busquem a redução dos custos 

de produção e o aumento do faturamento através da adequada inserção do empreendimento na 

cadeia produtiva e, pela definição correta do produto, do processo de produção, das técnicas de 

gestão e escoamento de produção. 
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No entanto, observa-se que ainda hoje boa parte dos agricultores familiares adotam 

decisões condicionadas apenas à sua experiência, à tradição, ao potencial da região e à 

disponibilidade de recursos financeiros e de mão-de-obra. Quando a rentabilidade é baixa, o 

produtor percebe, mas tem dificuldade em quantificar e identificar os pontos de 

estrangulamento do processo produtivo. Daí a importância de uma boa gestão de custos que 

auxilie o produtor na tomada de decisões estratégicas em seu empreendimento. 

Esta ferramenta auxilia para controle de custo de produção, no qual pode ser utilizada 

no planejamento de implantação de sistemas de cultivos, criação ou mesmo, análise de 

viabilidade de execução de diversas atividades.  

 

Fonte: EMBRAPA, 2003 

 

De forma básica, a planilha apresenta espaços para a descrição de insumos e atividades 

a serem utilizados e desenvolvidas, respectivamente. Além disto, tem a quantidade e valor de 

cada um, tal que, são itens essenciais para o agricultor analisar de acordo com o cenário de se 
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encontra, como por exemplo, se há a necessidade de intensificar, substituir ou retirar algum 

item.  

 

Fonte: EMBRAPA, 2003 

 

Há também uma segunda planilha para calcular o custo benefício do produto, tornando-

a mais eficiente. A primeira é um exemplo já preenchido elabora pela EMBRAPA 2003. 

 

5.3. Gestão de conflitos 

De acordo com Robbins (2005), o conflito pode se tornar um problema muito sério em 

uma empresa, podendo gerar condições impróprias de trabalho que tornam praticamente 

impossível que os colaboradores trabalhem em equipe. 

 

5.3.1. Ferramentas: GUT, FOFA 

Da mesma que estas ferramentas são utilizadas no planejamento estratégico, também 

podem ser facilmente inseridas na gestão de conflitos nos empreendimentos econômicos 

solidários, sendo muito útil no diagnóstico de problemas de relação interpessoal, tornado mais 

fácil a tomada de decisão e não permitindo que qualquer problema se agrave, deixando o 

ambiente mais agradável. 
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Aos EES que são o motivo de nosso entusiasmo e satisfação nas ações realizadas 
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SECTET que promove e possibilita a realização de projetos de pesquisas nos 
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Área Temática III: Engenharia de Alimentos, Tecnologias Agroalimentares e Sistemas Agroindustriais. 

Modalidade: Tecnologia Social 

 

Resumo 

A extração da carne do caranguejo-uçá, conhecida também como “massa de caranguejo” é bem 

comum no Pará. Essa extração na comunidade da Pedreira no município de Quatipuru-PA é o 

principal sustento das famílias, cuja atividade acontece de forma individual, sem organização em 

associação ou cooperativa. Os extrativistas não têm conhecimento sobre a forma adequada de extração 

e manipulação de carne de caranguejo-uçá. Diante do exposto e de constatar-se a falta de produtos 

derivados, propôs-se a elaboração de um dia de campo para ajudar a comunidade a melhorar a 

qualidade da extração da carne de caranguejo-uçá e diversificar seu uso. O referido trabalho objetivou 

elaborar hambúrguer de carne de caranguejo-uçá como proposta de alternativa de uso dessa carne 

pelas mulheres da comunidade da Pedreira e trabalhar as boas práticas de manipulação no 

processamento de carne de caranguejo-uçá (elaboração de hambúrguer) por meio de uma oficina. Na 

primeira visita à comunidade, observou-se essa demanda, e como forma de agregar valor à matéria-

prima elaborou-se a formulação de um hambúrguer utilizando a carne de caranguejo-uçá como um 

subproduto, no laboratório de carnes do IFPA –Campus Castanhal. Para que a implantação da 

tecnologia do hambúrguer de carne de caranguejo-uçá obtivesse eficácia na comunidade também foi 

realizado os testes de aceitação e intenção de compra do produto. No retorno à comunidade foi 

realizado uma oficina sobre “Boas Práticas de Fabricação e Manipulação de Alimentos” com o intuito 

de mostrar a forma correta de manipular os alimentos e os riscos causados pela manipulação 

inapropriada dos mesmos, e em seguida a elaboração de hambúrguer de caranguejo-uçá. Com base nos 

resultados da análise sensorial, o hambúrguer de caranguejo-uçá obteve um índice de aceitabilidade 

satisfatório em relação aos atributos avaliados e, ainda, apresentou boa aceitação pelos consumidores. 

Logo, as visitas realizadas na comunidade da Pedreira em Quatipuru contribuíram para a melhoria da 

extração da carne de caranguejo-uçá, além de mostrar uma alternativa viável para o uso dessa carne 

como a produção de hambúrguer.  
   

Palavras-Chave: caranguejo-uçá, hambúrguer, diversificação, tecnologia social. 

 
Abstract  

The extraction of uçá crab meat, also known as “crab mass” is quite common in Pará. This extraction 

in the community ofPedreira in the municipality of Quatipuru-PA is the main livelihood of families, 

whose activity takes place individually, without association or cooperative organization. Extractivists 

are unaware of the proper way of extracting and handling uçá crab meat. In view of the above and due 

to the lack of derived products, it was proposed to prepare a field day to help the community to 

improve the quality of uçá crab meat extraction and diversify its use. This work aimed to prepare uçá 

crab meat hamburger as a proposal for an alternative use of this meat by women from the Pedreira 

community and to work on good handling practices in the processing of uçá crab meat (hamburger 

preparation) using a workshop. On the first visit to the community, this demand was observed, and as 
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a way of adding value to the raw material, a hamburger formulation was elaborated using the uçá crab 

meat as a by-product, at the IFPA meat laboratory - Campus Castanhal. In order for the implantation 

of the uçá crab meat hamburger technology to be effective in the community, acceptance tests and 

purchase intention of the product were also carried out. Upon returning to the community, a workshop 

was held on “Good Food Manufacturing and Handling Practices” in order to show the correct way of 

handling food and the risks caused by inappropriate handling, and then the preparation of a crab 

burger. -uçá. Based on the results of the sensory analysis, the uçá crab burger obtained a satisfactory 

acceptability index in relation to the evaluated attributes and, still, it presented good acceptance by 

consumers. Therefore, visits to the Pedreira community in Quatipuru contributed to improving the 

extraction of uçá crab meat, in addition to showing a viable alternative for the use of this meat such as 

hamburger production. 

 

Key words: uçá crab, hamburger, diversification, social technology. 

 

 

1. PROBLEMA 

O extrativismo do caranguejo nos manguezais do estado do Pará é bastante expressivo 

(TENÓRIO, 2012), sendo a extração da carne do caranguejo-uçá, conhecida no estado como 

“massa de caranguejo”, muito explorada em diversos municípios, representando o sustento 

econômico de muitas comunidades. 

A extração da carne do caranguejo-uçána comunidade da Pedreira, no município de 

Quatipuru-PA, é o principal sustento das famílias, que acontece de forma individual, sem 

organização em associação ou cooperativa. Os extrativistas não têm conhecimento sobre a 

forma adequada de extração e manipulação da carne de caranguejo. Diante do exposto e da 

falta de diversificação de produtos derivados, propôs-se a elaboração de um dia de campo 

para ajudar a comunidade a melhorar a qualidade da extração da carne de caranguejo-uçá, 

bem como diversificar sua produção com a elaboração de hambúrguer de carne de 

caranguejo-uçá. 

A opção pela introdução do hambúrguer nesta comunidade foi em decorrência da 

popularidade deste tipo de alimento e por requerer custos baixos para produção. Os 

hambúrgueres passaram a ser um alimento bastante popular, pois sua comercialização está 

ligada ao chamado “street food”, traduzido como “comida de rua” (EXAME, 2018).  

 

2. OBJETIVOS 

a. GERAL 

Elaborar hambúrguer de carne de caranguejo-uçá como proposta de alternativa de uso 

dessa carne pelas mulheres da comunidade da Pedreira, situada no município de Quatipuru-Pa. 
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b. ESPECÍFICOS 

Trabalhar as boas práticas de manipulação no processamento de carne de caranguejo-

uçá (elaboração do hambúrguer) por meio de uma oficina organizada pelos autores desta 

pesquisa. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

Segundo Leal (2018), a tecnologia social deve abranger o conhecimento de 

comunidades que necessitam de um determinado tipo de solução, e por isso os seus integrantes 

participam da desenvoltura das novas técnicas de fazer, entendendo que essas deverão ser 

utilizadas com finalidade da melhoria social, com capacidade para mudar a qualidade de vida 

da comunidade e tornando-se potencial referencial para outros grupos que apresentem 

problemáticas similares.  

Logo, as mulheres responsáveis pela extração da carne de caranguejo-uçá na 

comunidade da Pedreira, no município de Quatipuru-PA, necessitavam de orientação sobre as 

boas práticas de manipulação e alternativas de uso para a carne de caranguejo-uçá. 

 

4. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA SOCIAL 

No dia 02 de outubro de 2019 foi realizada uma visita no município de Quatipuru-PA, 

onde observou-se na comunidade da Pedreira as mulheres que trabalham apenas com a 

extração da carne de caranguejo-uçá e não a utiliza para a elaboração de outros produtos,onde 

a forma de manipulação do despolpamento da massa de caranguejo-uçá  não segue as normas 

de boas práticas de manipulação de alimentos estabelecida pela RDC N° 2016-ANVISA 

(figura 1). O valor dessa massa possui um baixo valor econômico, pois a mesma era vendida a 

R$8,00 o quilo enquanto o atravessador consegue vendê-la até o triplo desse valor. 

Figura 01 - Visita para conhecer a comunidade. 

 
Fonte: Próprios autores, 2019. 
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A partir disso, como forma de agregar valor à matéria-prima, elaborou-se a formulação 

de um hambúrguer utilizando a carne de caranguejo-uçá como um subproduto. 

Os caranguejos foram coletados no município de Quatipuru e conduzidos para o 

laboratório de carnes do Instituto Federal do Pará – IFPA Campus Castanhal para serem 

processados (figura 02). 

Figura 02 -Fluxograma do processamento do hambúrguer da carne de caranguejo. 
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Análise sensorial  

Os testes foram realizados no laboratório de análise sensorial do setor de agroindústria 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Pará (IFPA) - Campus 

Castanhal.  

Para que a implantação da tecnologia do hambúrguer da carne de caranguejo-uçá fosse 

implantada com eficácia na comunidade, aplicou-se um teste de aceitação com atributos como 

cor, aroma, sabor e textura, com uma escala hedônica de 9 pontos, na qual, vai de 1 – 

desgostei extremamente até 9 – gostei extremamente. Também se avaliou a intenção de 

compra do produto, usando escala de 5 pontos, a qual vai de 1 – certamente não compraria até 

5 – certamente compraria, com o objetivo de analisar se a amostra será aceita e se os 

provadores comprariam o produto.  

As amostras foram analisadas por 105 provadores não treinados, escolhidos 

aleatoriamente, compostos por alunos de ensino técnico, graduação, docentes e funcionários 

do IFPA - Campus Castanhal. Cada provador recebeu uma amostra da formulação do 

hambúrguer de caranguejo-uçá com 15 g cada, em lenços de papel descartáveis (Figura 03), 

acompanhada de um copo de água para a limpeza das papilas gustativas dos provadores. 

Figura 03–A amostra de hambúrguer de carne de caranguejo-uçá para análise sensorial. 

 
Fonte: Próprios autores, 2019. 

Inserção da tecnologia do hambúrguer de carne de caranguejo-uçá 

Mediante a demanda observada na comunidade da Pedreira durante a primeira visita, 

retornamos à comunidade para a realização de uma oficina (figura 04) sobre “Boas Práticas de 

Fabricação e Manipulação de Alimentos” com o intuito de mostrar a forma correta de 

manipular os alimentos e os riscos causados pela manipulação errada dos mesmos. 
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Figura 04 - Minicurso. 

 
Fonte: Próprios autores, 2019. 

 

Depois da oficina, realizou-se a elaboração de hambúrguer de caranguejo-uçá e uma 

degustação do produto pronto com participantes (figura 05). 

Figura 05– Elaboração do hambúrguer de caranguejo-uçá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Próprios autores, 2019. 

5. RESULTADOS  

Para o teste de aceitação cada parâmetro foi avaliado separadamente, observou-se que 

as porcentagens em relação aos atributos (Tabela 01) ficaram entre 72 e 79% de aceitabilidade, o 

que significa um resultado bastante satisfatório. 

Tabela 01 - Média aritmética das notas dos atributos sensoriais para hambúrguer de carne de caranguejo-uçá. 

MÉDIA 

COR AROMA SABOR TEXTURA 

7,2 7,7 7,9 7,5 

Fonte: Próprios autores, 2019. 
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No teste de intenção de compra o resultado foi muito satisfatório, pois mais de 53,3% dos 

provadores certamente comprariam o produto, dando uma perspectiva de comercialização 

bastante expressiva para o hambúrguer de caranguejo-uçá.  

 

Inserção de boas práticas de manipulação de alimentos  

No decorrer da oficina houve a distribuição de folders sobre as boas práticas de 

fabricação e manipulação de alimentos. Ao término das atividades foram distribuídos 

determinados materiais para as mulheres da comunidade como alguns equipamentos de 

proteção individual (luvas, toucas, aventais, máscaras)e utensílios (tábuas, quebrador em aço 

inox), mostrados na figura 06. 

Figura 06 - Entrega dos materiais para as mulheres da comunidade Pedreira. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Próprios autores, 2019.  

Ainda foi ensinado como revestir uma mesa de madeira com folha de alumínio (figura 

07), tendo o intuito de realizar uma higienização mais eficaz sobre as mesas usadas para a 

extração da carne de caranguejo-uçá, visando a manipulação correta e o desenvolvimento do 

produto com boa qualidade. 

Figura 07- Revestimento da mesa de madeira com folha de alumínio. 

 
Fonte: Próprios autores, 2019.  

Viabilidade econômica  

O preço de venda de 1 kg de massa de caranguejo-uçá comercializada pelas mulheres 

da comunidade da Pedreira é em torno de R$ 8,00 no tempo da safra. Usando este valor e 

mais 20% do valor de condimentos necessários tem-se o preço do custo da formulação de 

hambúrguer de caranguejo-uçá. Após a formulação obteve-se 1,15 Kg de massa de 
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hambúrguer de caranguejo-uçá, que rendeu a produção de 20 unidades de hambúrgueres de 

56g cada. A partir da elaboração de uma média realizada com diversas marcas de hambúrguer 

comercial, obteve-se o preço médio de R$ 1,17 que se multiplicou com as unidades de 

hambúrguer obtida da formulação resultando um valor de R$ 23,40 (Tabela 02).  

Tabela 02: Dados de preço da massa de caranguejo-uçá antes e depois da formulação do hambúrguer. 

Massa do 

caranguejo 

(kg) 

Preço 

da 

Massa 

Massa do 

hambúrguer (kg) 

Preço da 

formulação do 

hambúrguer 

Quantidade de 

hambúrguer (und 

de 56g) 

Preço do 

hambúrguer 

(und) 

1 R$ 8,00 1,15 R$ 9,60 20 R$ 23,40 

Fonte: Próprios Autores, 2019. 

 

Com base nos resultados da análise sensorial, o hambúrguer de caranguejo-uçá obteve 

um índice de aceitabilidade satisfatório em relação aos atributos avaliados e, ainda, 

apresentaram uma boa aceitação pelos consumidores, que foi demonstrada pelo elevado 

índice de intenção de compra. Outrossim, as visitas realizadas na comunidade da Pedreira em 

Quatipuru contribuíram para a melhoria da extração da carne de caranguejo mediante o 

compartilhamento do conhecimento sobre as boas práticas de fabricação e manipulação de 

alimentos e assim obtêm-se um produto de boa qualidade, bem como mostrar opções para 

diversificar o uso da massa de caranguejo-uçá,por exemplo o hambúrguer que se mostrou uma 

alternativa lucrativa e fácil preparação. 
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